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på buss
Många förseningar och ibland kommer den inte
alls – det är några av de klagomål som finns på
den nya busslinjen 350 som trafikerar sträckan
Ekerö centrum - Fittja via Ekeröleden. | 4

Rådig räddning
Fyra tjejer i en aluminiumbåt räddade en kantrad
kanotist från att drunkna utanför Kungshatt. | 6

Onlinebesök
För den som inte har ett urakut ärende går det nu att
besöka vårdcentralen via sin telefon eller dator. Detta
kortar köer och ger snabbare handläggning. | 10

’’

”Kommunen våldför sig på Ekebyhovsdalen
och bebygger produktiv och befintlig öppen
åkermark genom att uppföra en lek/aktivitetspark på åkern närmast Träkvistavallen.
Kommunen gör sig skyldig till en mycket
impopulär åtgärd på grund av det ytterst
kulturkänsliga läget i Ekebyhovsdalen, en
del av Ekerö som skulle integreras med den
framtida fredade Jungfrusundsåsen, en målbild som nu verkar främmande och mycket
avlägsen...” | tyck 22

Fornminnesmark säljs?

Minnesmärke
få känner till
Tack vare en insänd fråga till tidningens radioprogram, fick vi kännedom om en metallstaty av
ett svärd på Kärsön. Det är nog få som känner till svärdet, men det har funnits sedan 1803. Läs
historien om svärdet på sidan ”Fråga Johan”. | 14
FOTO: EWA LINNROS

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN
FJÄRDE
Tänk globalt –
handla Lokalt!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

ÖPPETTIDER
Vardagar..............10.00–18.30
Lördagar ..............10.00–15.00
ICA .......alla dagar 8.00–22.00

Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

Vissa butiker har utökade öppettider. För info se ekerocentrum.se

Statens fastighetsverk äger fem fastigheter på Helgöboplatsen, som är ett rikt fornminnesområde. Nu ska
tomterna ”övergå” till en blivande samfällighetsförening – en tvingande affär som kostar föreningen över en
miljon kronor och innebär ett skötselansvar. | 12

Ekerötjejer i TV-pucken
Cornelia Andersson och Vera Mogensen spelar i
TV-pucken det första året som tjejer deltar på samma
villkor som killar. | sporten 17

Fälttävlans-succé
Fyra ponnyekipage från Färingsö ridskola debuterade på fälttävlansbanan och succén var ett faktum. | sporten 16

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Vad tycker du om
bilköer?
Vi finns i Ekerö C
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Specialvisning!
Just
nu!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Möt Paula
från KunQvist
Torsdag 17/10
kl 10-18.30.
Ta chansen
och prova hela
kollektionen!

30 %
rabatt glasen!
under dagen på
u
Erbjudandet gäller under dagen
vid köp av kompletta glasögon
och kan ej kombineras
med andra rabatter.

Ekerö Optik
19

9 9 - 2 019

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
Kaffet

alltid på!

En älg dök upp i mitt i bebyggelsens i Träkvista.
Sid 20.

Volontärer planterade träd i Skå för att gynna
miljön. Sid. 10

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

Historiens vingslag
Det ﬁnns så mycket spännande historia på Mälarörna och mycket är från fornminnes tider.
Birka är en sådan plats, men på Helgö ﬁnns det ännu äldre fornlämningar. Detta har dock
hamnat lite i skuggan av Birka. I den här tidningen skriver vi om Helgöbo, här handlar det om
en oro över att denna unika plats inte vårdas och bevaras för att den ska förbli betydelsefull för
människor att ta del av.
Ett annat historiskt minnesmärke kom i dagsljuset tack vare en fråga till vårt radioprogram,
för visste du om metallskulpturen av ett svärd på Kärsön? Läs mer om detta på sidan 14.
Vi blickar ju alltid tillbaka 50 år i tiden och vad som skedde på Mälaröarna då. Det som så ofta
sker är att vi ser att mycket av det som skrevs om i MN då, fortfarande är aktuellt. I vår artikelserie ”för 50 år sedan”, kan vi notera att väglösningar ut till Mälaröarna var på tapeten redan
1969 och redan då, tyckte man att Ekerövägen borde bli fyrﬁlig.
Ett annat ”historiskt” ämne är badhuset. Planer på detta har funnits i över 50 år. Nu verkar
det vara närmare än någonsin, men än är ingenting spikat. Vi har kollat upp vad de olika partierna tycker om planerna. Det handlar också om planer på nya skolbyggnader och hur man
tänker kring budgetläget för barn- och utbildningsnämnden som är den största nämnden och
står för över 65 procent av kommunens pengar.
Som alltid ﬁnner du ﬂer nyheter, kultur och sport i denna tidning.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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100 % MÄLARÖARNA!
MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter
en filosofi som bygger
på små, lokala arbetsgrupper där vi anpassar vårt stöd efter
dina unika behov och
situation. Det är troligtvis hemligheten bakom
våra goda resultat
och kvalitet.

Varför välja AdeoCare Ekerö?
√Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
sterfilosofin
√Teambaserat arbetssätt
√Goda arbetsvillkor för personalen
√Nöjdast kunder

Tel. 08-731 77 07

REDAKTIONEN

ANNONSBOKNINGEN
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Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
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ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
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Boende utanför kommunen
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129- 2308
TRYCK Pressgrannar 2019

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden
Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

UTGIVNING
2019
Jan
23
Feb
6 20
Mars 6 20
April
3 17
Maj
8 22
Juni
5 19
Aug
21
Sep
4 25
Okt
9 30
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13 27
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11 18

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

249k

Dra ditt ICA-kort i ICA Terminalen. Där hittar
du recept till ﬁsksoppan och dina personliga
erbjudanden. Har du använt inköpslistan
till ICA-appen kan du lätt skriva ut den här.
/Alice

/kg

Färsk Torskrygg Fiskeriet.

Från manuella ﬁskdisken. Jfr pris 249:00/kg.

Tid för Bouillabaisse!

129k
/kg

Färsk Krabba
Ursprung Norge och Irland.
Jfr pris 129:00/kg.

1990 39k 1490 6990
/kg

/hg

/kg

/st

Fänkål ICA. Ursprung Europa. Musslor Sjöboden. Ca 1 kg.
Jfr pris 19:90/kg.
I nät. Jfr pris Ca 39:00/kg.

ICA Tappens Fiskgryta

Nötfärs Ursprung Sverige.

ICA Tappens kök. Jfr pris 149:90/kg.

Smak av Gotland. Packad.
Jfr pris 69:90/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 41 t o m 13/10-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

KOLLEKTIVTRAFIK

Flera klagomål på busslinje 350
EKERÖ | Den nya busslinjen 350
som trafikerar sträckan Ekerö
centrum-Fittja via Ekeröleden,
har många förseningar och ibland
kommer den inte alls.
Den 19 augusti började buss 350
traﬁkera sträckan mellan Ekerö
centrum via Ekeröleden till Fittja
centrum. Det har varit en efterlängtad linje, men många klagomål
har redan kommit. Flera passagerare vittnar om att det var och varannan dag är inställda turer. Ibland
håller man inte avgångstider utan
åker före utsatt tid, vilket gjort att
resenärer missat bussen.
Men inte nog med det, det har
hänt att bussen inte kört hela
sträckan och istället vänt vid Jungfrusunds färgeläge.
– Jag åkte med bussen en fredagsförmiddag. Men på bussen
fanns också ett turistpar med barnvagn. När vi kom till färjeläget, sa
busschauffören att vi ﬁck stiga av
eftersom bussen inte skulle åka
längre, berättar Lasse Krüger.
Chauffören hade fått order från
SL:s traﬁkledning om att inte åka
hela sträckan. Lasse Krüger krävde
att få prata med traﬁkledningen
och lyckades få dem att beordra att
bussen skulle köra till Fittja.

– Busslinje 350 är en linje som vi
kör på försök och vi följer kontinuerligt upp hur traﬁken går. Det
ﬁnns ﬂera utmaningar kring linje
350. En del utmaningar kan vi åtgärda från SL:s och traﬁkutövarens
håll, men stora delar av utmaningarna hör ihop med de fysiska
förutsättningarna för den sträcka
där bussen går, kommenterar Elin
Lindström, presskommunikatör,
ledningsstaben SL.
– Eftersom linje 350 bara funnits i ungefär en månad och det är
därför för tidigt att utvärdera hur
traﬁken går. Därför behöver vi följa
traﬁksituationen ytterligare för att
utvärdera precis vad vi bör göra
som kan förbättra situationen. Just
nu ser vi över hur tidtabellen ligger
och om det går att göra justeringar i
den för att förbättra linjen, fortsätter Elin Lindström.
Hon förklarar att det också ﬁnns
en del omkringliggande utmaningar som påverkar linjen. Den
första delen är att SL-bussarna inte
har någon platsgaranti på Slagstafärjan. Om bussen inte kommer
ombord på färjan blir det stora
förskjutningar i tidtabellen och
det kan också innebära att en del
avgångar behöver vända, till ex-

”...stora delar av utmaningarna hör ihop med
de fysiska förutsättningarna för den sträcka där
bussen går”
empel när de är framme vid Jungfrusund.
– Det är också mycket traﬁk på de
vägar där busslinje 350 kör, framför allt från Ekerö under morgonen
och till Ekerö under eftermiddagen. Eftersom den största delen av
sträckan inte har särskilda bussﬁler
innebär det att våra bussar fastnar i
traﬁken. Detta leder också till förseningar och inställda avgångar
och i förlängningen till att bussarna kan komma att missa de angivna
färjorna. Här ser vi som sagt över
huruvida det är möjligt att anpassa
tidtabellen, men dessvärre är det
svårt att komma runt att bussar
fastnar i bilköer precis som alla andra motordrivna fordon, säger Elin
Lindström.
Försöket med linje 350 pågår
fram till 14 december, för att sedan
utvärderas.
EWA LINNROS

Den nya busslinjen 350 som trafikerar sträckan mellan Ekerö centrum och
Fittja centrum har haft flera förseningar och uteblivna turer.

ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTO: EWA LINNROS
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PÅ MÄLARÖARNA
ekerö pastorat

Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré. Välkommen!
Kyrkluren med söndagens gudstjänster 08-560 387 60

björkuddsvägen 2

ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar
ons
18:30

2019-10-09
VECKOMÄSSA

9/10 – 30/10 2019

Ekebyhovskyrkan
sön
2019-10-27
Ekebyhovskyrkan
11:00
EKEBYHOVSMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén, Vivi-Anne Gäfvert

ons
18:30

2019-10-23
VECKOMÄSSA

tors
2019-10-10
Ekebyhovskyrkan
11:45
LUNCHMUSIK
Mie Johansson & Daniel Stenbaek
12:00
TORSDAGSSOPPA 50 kr

tors
11:45
12:00

2019-10-24
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK Helena Hansson och Leif Asp
TORSDAGSSOPPA 50 kr

fre
11:00

fre
11:00

2019-10-25
Ekebyhovskyrkan
OBS! VÅFFELCAFÉT ÄR INSTÄLLT

2019-10-11
Ekebyhovskyrkan
VÅFFELCAFÉ 40 kr

sön
2019-10-13
Munsö kyrka
16:00
TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
Sonorakören, Alexander Klimentov Löfstrand
Skördepaj efter gudstjänsten i Munsö Församlingsgård
sön
2019-10-13
Lovö prästgårdslada
11:00
TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST
Monika Regnfors Sjörén, Leif Asp. Elin Rydström
Lovö Kyrkas Kör och Lovö Barnkör, Klara Valkare
Ekologisk soppa och skördeauktion

Ekebyhovskyrkan

ons
18:30

2019-10-30
VECKOMÄSSA

TIPS! Med appen Kyrkguiden
får du kalendariet i din mobil.

sön
2019-10-27
Drottningholms slottskyrka
16:00
HÖGMÄSSA
Gunnel Wigg Bergqvist, Leif Asp
Ängby Motettkör, dir Lars Lodin

Orgeln fyller 2 år! 20/10
Ekerö kyrka

ons
2019-10-16
Ekebyhovskyrkan
18:30
KONSERT EKERÖ GOSPEL
Daniel Stenbaek
ons
19:00

2019-10-16
Ekebyhovskyrkan
ANDLIG VÄGLEDNING

tors
11:45
12:00

2019-10-17
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
TORSDAGSSOPPA 50 kr

fre
11:00

2019-10-18
Ekebyhovskyrkan
VÅFFELCAFÉ 40 kr

Ekebyhovskyrkan

Konsert Ekerö gospel 16/10
Ekebyhovskyrkan

sön
2019-10-20
Ekerö kyrka
16:00
EKERÖ KYRKAS ORGEL FYLLER 2 ÅR!
Konsert med Ekeröensemblen, Martin Blomqvist,
Ulrika Skarby, Kerstin Baldwin Sterner

Tacksägelsegudstjänst 13/10
Lovö Prästgårdslada

sön
2019-10-20
Lovö kyrka
11:00
TEMAGUDSTJÄNST FROSTENSON
Magnus Ehntorp, Leif Asp

www.ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ons
18:30

2019-10-09
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA

Sön
18:00

Sön
11:00

2019-10-20
TAIZEMÄSSA

2019-10-13
Lovö Prästgårdslada
SAMMANLYST SKÖRDEGUDSTJÄNST
Bussar från Stenhamra församlingsgård kl. 10.15.
Åter ca. kl. 14.30.
Efter gudstjänsten serveras ekologisk soppa.
Därefter skördeauktion och försäljning.

Ons
18:30

facebook.com/ekeropastorat

2019-10-27
Stenhamra församlingsgård
GUDSTJÄNST - DE ÄLDRES DAG
Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Sandra Malmborg, diakoniassistent.
Efter gudstjänsten hyllar vi våra äldre med smörgås
och goﬁka.

Hilleshögs kyrka

Yngve Göransson, präst.
Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker och körledare.
FaVo-kören deltar.

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön
11:00

2019-10-16
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

08-560 387 00

Ons
18:30

2019-10-30
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, präst.

2019-10-23
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Pilgrimsvandring

Soppluncher i Stenhamra församlingsgård

Mellan himmel och jord

Vi samlas 09.30 vid Stenhamra
församlingsgård och går genom
Stenhamra och via småvägar till
Sånga kyrka.
Ta med fika och bra skor, vi
vandrar oavsett väder.

Hösten sänker temperaturen och sparar på ljuset. Som motvikt
tänder vi ljusen på borden coh dukar till värmande soppa...
Varje torsdag i Stenhamra församlingsgård och varannan tisdag,
jämna veckor, i Färentuna församlingshem.
Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr.
Vissa gånger har vi ett program till kaffet. Detta händer i närtid:

Lotta Lundberg: 076-135 37 33
lotta.lundberg@svenskakyrkan.se

10 oktober - ”Ordet vid bordet”. Peter
ter Strömmer berättar om
Luthers bordssamtal.

Dialogafton i Stenhamra
församlingsgård.
Denna gång handlar det
om fjärde generationens
kärnkraft, en framtidens
möjlighet eller en illusion.
Gäst är Janne Wallenius, professor
i reaktorfysik vid KTH.

Stenhamra församlingsgård
Lördag 26 oktober 09.30-13.00

17 oktober - Dialog med kommunen
n
angående Stenhamra centrums framtid.
tid.
Välkomna...!

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Prenumerera gratis på
vårt månadsblad...!
Läs om allt som händer i Färingsö
församling i vårt månadsblad.
Meddela vår kommunikatör
Joakim Jonsson så får du det i
brevlådan eller digitalt i din mail.

Kvällen leds av vår präst Yngve
Göransson.
Stenhamra församlingsgård
Onsdag 16 oktober 19.00

joakim.jonsson@svenskakyrkan.se
08-564 209 26

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”De här tjejerna gjorde en heroisk insats...”

’’
Modigt agerande räddade kanotist
RÄDDNING

KUNGSHATT | Caroline
Blomgren, Jennifer Krook, Frida
Eliasson och Marie Andersson
tvekade inte en sekund när de
såg kanotisten kämpa för sitt
liv i det kalla vattnet utanför
Kungshatt. Med sitt rådiga ingripande räddade de hans liv.
Söndagen den 15 september gick
vågorna höga i Mälaren och det
blåste 18 sekundmeter. 24-åriga
Caroline Blomgren, som tillbringat alla sina somrar på familjens
landställe på Kungshatt, satt tillsammans med sina kompisar och
åt frukost när de upptäckte en person som låg och kämpade långt ut
i vattnet.
– Jag har aldrig varit med om
så stora vågor här ute under alla
år och han försvann hela tiden
bakom vågorna så att vi inte såg
honom. Vi har en liten aluminiumbåt vid bryggan och utan att
egentligen tänka sprang jag och
hämtade bensindunken och sedan tog vi med oss ﬂytvästarna
och sprang ner till båten, berättar
Caroline Blomgren, som var den
enda av vännerna som kunde köra
båten, men aldrig skulle ha gett sig

ut i den om det inte var fråga om
liv och död.
Hon lyckades till slut manövrera
båten intill mannen och tillsammans med vännerna få upp honom, vilket visade sig vara i sista
sekund.
– Han trodde själv att han legat
i trettio minuter i det kalla vattnet och hade börjat få kramp. Han
hade ingen ﬂytväst på sig och hans
kompis som var med hade drivit
iväg in till stranden på fastlandet
och kunde inte hjälpa honom.
De larmade räddningstjänsten
och Sjöräddningen som kom till
undsättning. Räddningstjänsten
tog hand om mannen i sin båt och
körde honom till ambulansen som
väntade på fastlandet. Sjöräddningen hjälpte tjejerna, som inte
kunde komma in till land i sin egen
båt i det hårda vädret.
– De här tjejerna gjorde en heroisk insats, inte utan risk för dem
själva och räddade hans liv. Deras
båt var inte alls dimensionerad för
det här vädret. Det känns otroligt
tryggt att veta att det ﬁnns så här
modiga personer, säger Henrik Jirner som var befälhavare ombord

  



på Sjöräddningens båt den här dagen.
Han kan också berätta att alltför
ofta träffar Sjöräddningen på båtförare som inte har ﬂytväst på sig
när de är på sjön.
– Det är väldigt stor skillnad på
ﬂytvästanvändningen i Mälaren
och i Stockholms skärgård. Det är
som om folk inte tror att det kan
vara så grov sjö här, men det kan
det.
Caroline Blomgren och hennes
vänner har varit i kontakt med
mannen de räddade och han är
oändligt tacksam över deras hjälp
och har uttryckt att han vill gottgöra dem på något sätt.
– Jag tror inte att vi har förstått
riktigt själva vad det var som hände. Allt gick så fort och man går
bara på instinkt.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Både räddningstjänsten och
Sjöräddningen kom så
småningom till platsen och
tog över räddningsarbetet.
FOTO: PRIVAT
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Vi byter namn!
Du känner oss sedan tidigare som BYGGVARUHUSET
FÄRINGSÖ TRÄ.
Nu byter vi namn till K-BYGG FÄRINGSÖ TRÄ.

Vad betyder det här för mig som kund?
Förutom ny logga och nya färger blir det mesta som
tidigare. Du möter samma glada medarbetare och
Du hittar samma varor till lika bra priser i butiken. Vi
fortsätter att arbeta med högt engagemang och kunskap
med det som är viktigast i fokus – Dig som kund.

k-bygg.se/faringso

Vad händer nu?
Nu byter vi namn och sätter upp nya skyltar på fasaden.
Samtidigt börjar vi byggandet av framtidens bygghandel.

Nytt namn men lika kunniga & trevliga
som tidigare!
Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se
Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso

GRATIS
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undersökning – mobil, iPad, PC eller din
(Gäller t.o.m. 31 oktober)
MacBook
Laga din mobil hos oss
och få ett glasskydd
kostnadsfritt värt 249 kr
Panta och återvinn din mobil eller
bärbara med IT- hantering. Vi tar hand
om din mobil på det bästa och mest
miljövänliga sättet.
Sälj din gamla mobil/surfplatta
till oss.

Vi på ItCare i Ekerö centrum kan hjälpa dig med det
mesta. Service, installationer, lagningar utförs i vår butik.
Även hembesök vid begäran. Välkommen!



Garanti och kvalitet!
Mälarö torg 14, Ekerö centrum z 08-94 66 82
Mån-Fre 10.00-18:30. Lör 10.00-15.00
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

Stora kostnader väntar framöver då Sanduddens skola ska bli treparallellig, Ekebyhovskolan ska flyttas till Bryggavägen, en ny förskola ska byggas i Drottningholm och Stamvägens förskola och
FOTO: ARKIV OCH RIKSBANKEN
förskolan i Stenhamra ska byggas ut.

Besparingar på 7,5 mkr för BUN
Samtidigt väntar stora satsningar på skolbyggnader
KOMMUNEN| Budgetarbetet är
i full gång och den 28 november
ska de olika budgetarförslagen
upp till beslut på kommunfullmäktige. I våras kom mycket
tuffa budgetramar för barn- och
utbildningsnämnden (BUN).
Eva Henriksen (L), vice ordförande i BUN och Sivert Åkerljung
(KD), ordförande i BUN besökte
tidningens radioprogram för att
prata om det ekonomiska läget
inom nämnden.
De första budgetramarna gavs
precis innan sommaren och då
såg det mörkt ut.
– Barn- och utbildningsnämnden är den största, den står för
över 65 procent av kommunens
pengar. Siffrorna som kom indikerade att vi kanske måste spara upp mot 20 miljoner kronor.
Över sommaren när jag träffade
förvaltningschefen var inputen
från oss som styr, Ekeröalliansen, att titta över besparingar på
sådant som inte är lagstadgat, på
administrationen och samtidigt
försöka hålla förskole- och skolbarnen så skadefria som möjligt,
sa Sivert Åkerljung.
Efter sommaren var budgetramarna spikade med besparingar
på 12 till 15 miljoner kronor, bättre än tidigare men fortfarande
mycket pengar. En ”mardrömslista” upprättades på olika bespa-

ringslösningar över sådant som
inte är lagstadgat så som bland
annat skolbiblioteken och öppna
förskolan.
Men det visade sig att det blivit
en felräkning så att besparingarna
kom ner i ungefär sju och en halv
miljon kronor.
– Då kan vi som en av få kommuner i Sverige och kanske ensam i länet, faktiskt räkna upp
både förskola och skola med cirka
2,7 procent. Men vi gör självklart
effektiviseringar och minskar
ambitionen på andra områden,
berättade Sivert Åkerljung.

Hur tänker ni i Mälarökoalitionen kring allt detta?
– Vi blev förskräckta när vi såg
mardrömslistan. Det var många
av våra kärnpunkter som betyder
väldigt mycket och där vi absolut
säger nej. Sedan blev vi naturligtvis glada när det visade sig att
felräkningen gick åt rätt håll men
rätt förfärade, för man bör inte
räkna fel, sa Eva Henriksen.
Det har under året anställts ytterligare en ekonom som just kollar BUN.
– Barnen är vår framtid. Om
vi nu kan andas ut i år är det inte
säkert att vi kan gå vidare till nästa år. Vi har några hyfsat goda år,
men sedan smäller det till ganska
rejält vid 2022, 2023. Då måste vi
ha nya skolor som står färdiga och

”Barnen är vår framtid.
Om vi nu kan andas ut
i år är det inte säkert
att vi kan gå vidare till
nästa år”

förskolor och möjlighet till idrott
för våra ungdomar. Då måste man
titta över den övriga ekonomin i
kommunen som man måste strama upp, sa Eva Henriksen.
På kommunstyrelsens möte den
25 september togs några stora
beslut som sedan ska vidare till
kommunfullmäktige. Det var ett
majoritetsbeslut att Sanduddens
skola blir treparallellig, att ﬂytta Ekebyhovskolan till Bryggavägen, att en ny förskola byggs
i Drottningholm, att bygga ut
Stamvägens förskola och förskolan i Stenhamra samt att fortsätta
att titta på badhusprojektet för att
ta redan på vad det exakt kommer
att kosta.
Det som skiljer Mälarökoalitionen och Ekeröalliansen åt, är satsningen på badhuset. Även inom
Mälarökoalitionen ﬁnns olika
ställningstaganden, (läs mer om
övriga partiers synpunkter om
badhuset på nästa sida).
– Där säger vi Liberaler: skolor,
förskolor, äldreboende först, se-

dan badhus i den prioriteringsordningen. Där skiljer vi oss lite
inom koalitionen också. Tjänstemän sitter och planerar för badhus men har inte ens börjat planeringsarbetet för en ny skola vid
Bryggavägen som måste stå klart
inom fem år, kommenterade Eva
Henriksen och Sivert Åkerljung
replikerade:
– Vi är övertygade om att det
här går att kombinera. Vi är en
tillväxtkommun, vi ska bli sju,
åtta tusen ﬂer innevånare på tio
års sikt. Planerna för skolan vid
Bryggavägen är prioriterade. Vi
tog ett beslut i kommunstyrelsen
om att satsa pengar på skolbyggnationen, sa Sivert Åkerljung.
– Ja pengarna ska läggas där
men man måste börja jobba med
planeringen, det tar sin tid, sa Eva
Henriksen.
När det kommer till effektiviseringsarbetet kommer inte
lärarkåren beröras. Där är både
Ekeröalliansen och Mälaröko-

alitionen överens. För att spara
in pengarna kommer man bland
annat att ta bort några administrativa tjänster. Det gäller bland
annat feriejobben där en anställd
har haft hand om administrationen kring dessa. Kommunen har
tidigare tagit emot 120 ungdomar
för sommarjobb.
– Det minskar vi från 120 till
50. Av dessa 50 tänker vi oss att
25 stycken kan barn- och utbildningsförvaltningen och socialkontoret tillsammans ta hand
om. Sedan är modersmålsundervisningen lagstadgad till sju år,
i kommunen har vi erbjudit nio
år. Men vi tar ner den till sju år,
förklarade Sivert Åkerljung. Eva
Henriksen ser också en idé om
att samarbete mer mellan olika
nämnder.
– Vi måste också titta på om vi
kan effektivisera hela den kommunala strukturen, sa Eva Henriksen och ﬁck medhåll från Sivert Åkerljung.
Den 28 november tas budgeten

”Då kan vi som en av få
kommuner i Sverige och
kanske ensam i länet,
faktiskt räknat upp både
förskola och skola med
cirka 2,7 procent”

för kommande år på kommunfullmäktige. Det kommer med
största sannolikhet bli tre budgetförslag: Ekeröalliansens, Mälarökoalitionens och Sveridemokraternas.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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BADHUSET

Reservationer och
bifall för badhuset
KOMMUNEN| I artikeln
intill berättade Sivert
Åkerljung (KD) om kommunstyrelsens
förslag
att fortsätta att titta på
badhusprojektet för att ta
reda på vad det exakt kommer att kosta. Ett beslut
som Ekeröalliansen står
bakom. Nedan följer de övriga partiernas inställning
till badhusplanerna.
Socialdemokraterna:

”Socialdemokraterna ser
med tillförsikt fram emot
att en simhall byggs i Ekerö
kommun, men inser att det
kommer att kräva noggranna analyser när det gäller
vilka kostnader det kommer att medföra. Men det
får ändå anses rimligt att en
kommun med 30 000 invånare kan erbjuda den samhällsservice som en simhall
trots allt innebär. Att ha
en ekonomi i balans är helt
avgörande för att kunna
leverera skatteﬁnansierad
verksamhet av god kvalitet.
Driftkostnaden för en simhall är inte försumbar, men
ännu ﬁnns ingen exakt bild
över hur mycket det kommer att kosta per år, dessutom kommer den kostnaden till största delen att
landa utanför den budget
och den planeringsperiod
som vi ska fatta beslut om
i november. För Socialdemokraterna är det dock avgörande att kostnaden för
en simhall inte går ut över
personal eller alla de som
ﬁnns i våra verksamheter.
Det ska inte innebära större barngrupper i förskolan
och skolan, eller mer pressat schema för omsorgspersonalen.”
Liberalerna:

”Liberalerna är i grunden
positiva till ett badhus i
Ekerö kommun. Vi kan
dock inte bifalla förslaget i
nuläget eftersom vi ser för
stora
osäkerhetsfaktorer
vad gäller den kommunala
ekonomin nu och på några
års sikt. Kommunen står
inför stora investeringar
avseende skolor, förskolor
och särskilda boenden för
äldre som måste initieras
under denna mandatperiod
för att stå klara senast 2030.
Liberalerna anser att det i
nuläget därför inte är rimligt att lägga en avsevärd
summa skattemedel på en
badhusinvestering
vars
driftskostnader kommer
att öka kommunens underskott och sannolikt äventyra dagens skattesats för invånarna i Ekerö kommun.
Därför reserverar vi oss
mot beslutet om att anta
förnyat ramprogram och

rambeskrivning för badhuset. Gärna badhus, men
skolor och äldreboenden
först.”
Miljöpartiet:

”Miljöpartiet de gröna kan
inte bifalla förslaget till
ett nytt badhus i det akuta läge som planeten står
inför. Växthusgaserna i
atmosfären ökar, polarisarna smälter, havsnivåerna
stiger, golfströmmen avtar
i styrka, värmerekorden avlöser varandra, skogsbränderna rasar, torkan skapar
förödelse, orkanerna blir
ﬂer och starkare, konﬂikter om resurser tilltar, barn
klimatstrejkar över hela
världen. Vi är i ett nödläge.
Ekerö kommun måste ta
sitt ansvar för att inte belasta klimatet mer än nödvändigt. Med anledning av
den handfallenhet vi ser
på ett globalt plan i att ta
till verkningsfulla åtgärder
för att vända kurvan över
ständigt ökade utsläpp av
växthusgaser så kan vi inte
godkänna byggnationen av
ett badhus. Vi ser dessutom att det ﬁnns en rad andra viktigare investeringar
för omställningen till ett
fossilfritt samhälle samt
klimatanpassningar som är
nödvändiga för att hantera
konsekvenserna av klimatförändringarna. Klimatet
kan inte vänta, men det kan
badhuset.”
Öpartiet:

”Vi inom Öpartiet har sagt
och säger fortsättningsvis
att vi kan tänka oss säga ja
till badhus när de ekonomiska förutsättningarna så
tillger. Dagens ekonomiska
situation tillger inte detta.
Idag sker effektiviseringar
inom kärnverksamhet som
gör det omöjligt för oss att
säga ja till byggandet av
ett badhus. Vi anser också att ett beslut av denna
kaliber ska fattas av folket
genom en folkomröstning.
Det är av största vikt att de
ekonomiska konsekvenserna redovisas både på
kort och lång sikt inför ett
beslut. Öpartiet vill inte
överraska kommuninvånarna med skattehöjningar, ytterligare besparingar i
kärnverksamheterna eller
utförsäljningar.”
Sverigedemokraterna:

”Vi har, av ekonomiska
skäl, frekvent yrkat på att
badhusfrågan ska bordläggas tillsvidare. Ett ställningstagande som grundar
sig på vetskapen om att vi
går in i en tid där besparingar kommer att krävas
och där nödvändiga och

tuffa beslut måste tas. Det
handlar således inte om
att vi Sverigedemokrater
inte anser att Mälaröborna
förtjänar ett badhus, tvärtom ser vi badhusets attraktionskraft för vår kommun. Men, för att säkra upp
kvalité och stabilitet i våra
kärnverksamheter, måste vi
bland annat prioritera det
lagstadgade och krympa utrymmet för det som inte är
det. Först när vi säkerställt
att våra kärnverksamheter
kan leverera fullt ut kan
även vi ställa oss bakom
den ekonomiska satsning
ett badhusbygge kräver.
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Vänsterpartiet Ekerö:

Ett badhus på Ekerö har
länge utlovats och är mycket efterlängtat av många.
Handikappade och äldre
samt våra skolbarn ska slippa resa ur kommunen för
att kunna bada och simma.
Vi inom politiken har lovat
ett badhus, nu är det dags
att leverera. Vänsterpartiet
Ekerö kommer att rösta ja
till badhus den 8 oktober.”
Vid denna tidnings tryck

ägde höstens första kommunfullmäktigemöte rum
den 8 oktober. På agendan
fanns beslut att fatta om
följande förslag till kommunfullmäktige, gällande
badhuset:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramprogram och rambeskrivning
och uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att
fortsatt vara politisk styrgrupp för projektet.
2 .Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att driva och
genomföra projektet i enlighet med ramprogram,
rambeskrivning och kommunens
projektmodell
samt med kommunstyrelsens arbetsutskott som
styrgrupp.
3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringen i
badhuset hanteras i ordinarie budgetprocess.
4 .Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna tekniska nämndens tilldelning i upphandlingen av
entreprenaden för genomförandet av badhusbyggnationen.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen kan besluta att när som
helst under projektets genomförande avbryta projektet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Du får din ålder
i rabatt på bågen!
Ex. om du är 50 år
får du 50 % rabatt osv.
Gäller på merparten
av bågsortimentet
vid köp av kompletta
glasögon med
premiumglas. Gäller
t.o.m. 2019-11-30.
Kan kombineras med
värdechecken nedan
men ej med andra
erbjudanden.

19

9 9 - 2 019

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
Kaffet

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

alltid på!

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-11-30
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................
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Onlinebesök på
vårdcentralen

MILJÖ

Planterar för miljön

MÄLARÖARNA | Patienter som
tillhör Ekerö vårdcentral kan nu
besöka sin vårdgivare utan att
ens lämna hemmet. Den som inte
har akuta ärende kan istället
göra onlinebesök via datorn.

SKÅ | Den 28 september samlades en tapper skara mälaröbor
vid Skå festplats för att plantera
femtio tallar i förhoppning om
att kunna påverka klimatförändringarna. Härnäst hoppas de på
att fler markägare upplåter mark
för att vara delaktiga i projektet.
– Det blev jättelyckat och det var
många som kom trots det regniga
vädret. Många av dem som kom
berättade att de länge velat göra något konkret för miljön. Jag tycker
att det känns som om detta är en
början till något större, berättar
färingsöbon Katherine Falck som
tillsammans med sin man Peter
Emanuel Falck bestämde sig för att
de ville göra något åt klimatförändringarna när de tog del av en nypublicerad studie från universitet
ETH i Zurich.
Studien hade via satellitbilder
identiﬁerat 900 miljoner hektar
mark jorden runt, där man skulle kunna plantera 1 000 miljarder
träd. Dessa ska enligt beräkningarna kunna neutralisera upp till
två tredjedelar av all koldioxid som
släppts ut sedan början av den industriella revolutionen.
Genom samarbete med Skå
IK, som direkt nappade på idén

Björn Lignell var en av
alla de volontärer som
planterade träd i Skå.
FOTO: PRIVAT

och erbjöd planteringsbar mark
i anslutning till Skå festplats och
Gustavshills
handelsträdgård
som skänkte 300 tallplantor, gjorde de sedan slag i saken den 28
oktober, i samband med ”Plant a
Tree Day”. Många av deltagarna
ﬁck också med sig träd hem för att
plantera.
– Nu hoppas vi på att ﬂer mark-

| nyheter

ägare ska låta oss plantera träd hos
dem. Man kan till exempel göra
en gräsmatta till en träddunge,
men vi kan även förtäta beﬁntlig
skog. Vi har både olika typer av
träd och volontärer som är villiga
att plantera, säger Katherine Falck.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sjuksköterskan Daniel Lützén
är ansvarig för tjänsten på Ekerö
vårdcentral. Han berättar att patienterna får tillgång till ett antal
formulär som är anpassade till
olika åkommor genom att logga
in med sitt bank-id. Efter att det
fyllts i granskas det av en sjuksköterska som bedömer hur man ska
gå vidare med till exempel ett fysiskt besök, receptskrivning eller
ett videosamtal med husläkaren.
Återkopplingen kommer inom en
timme under de ordinarie öppettiderna mellan klockan halv nio och
halv tre på vardagar.
– Sjuksköterskan kan ta hjälp
av patientens husläkare för att på
bästa sätt hjälpa patienten och vi
kan snabbt identiﬁera de ärenden
som är akuta. Den möjligheten har
vi inte i telefonen där alla inkommande ärenden hanteras kronologiskt, säger Daniel Lützén.
Vilken typ av åkommor eller besök är lämpliga att hantera på det
här sättet?
– Alla ärenden, som inte är up-

penbart ur-akuta, lämpar sig att
påbörjas online. Vissa ärenden,
som behöver fysisk undersökning, behöver dock bokas in på
ett fysiskt besök. Ofta tar dessa då
inte lika lång tid då en stor del av
ärendet redan är handlagt digitalt.
Ett exempel kan vara en patient
med högt blodtryck som behöver
nya mediciner. Man kan handlägga måendet och liknande digitalt,
men blodprover och blodtryck behöver patienten komma till oss för
och då räcker det med ett kortare
besök.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vårdcentralen kan besökas via mobiltelefon, surfplatta eller dator.
FOTO: ARKIV

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager

01,/(l-0 
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Är du inte
medlem
ännu, löse
r vi det
direkt i ka
ssan!

Att jobba och bo på Ekerö innebär att man slipper sitta i
köer, får mer tid över och skonar miljön. Vi har nybyggda
och nyrenoverade kontorslokaler till uthyrning i Brygga
industriområde. Nära till buss, färja och Ekerö centrum.
Vi har även uppställningsytor och lagerlokaler på inhägnat område i närheten av kontorsfastigheten.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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Boka ditt stämningsfulla julbord på
Karamellan vid Drottningholms Slott
Årets julbord är signerat av Pål Håkansson som tidigare har ett
förﬂutet på Djursholms värdshus och mer än 20 års erfarenhet
som krögare på Sjöfartshusets festvåning.
– Vi kommer upprepa förra årets julbordssuccé med ett vällagat och
generöst julbord, vi utlovar en gastronomisk upplevelse även i år.
Välkomna till Karamellan i julskrud, vi har vårt julbord uppdukat 22
november till 22 december
NYHET! Under Julmarknaden på Drottningholm 7-8 december
har vi endast julbord: Lunchsittning 12.00. Eftermiddagssittning 15.00. Kvällssittning 18.30 (endast lördag 7/12).
Boka enkelt on-line på vår hemsida www.drottningholm.org/julbord
Varmt välkomna!

BOKA VÅR
FESTVÅNING

’’

Bröllop, födelsedagsﬁrande,
dop och andra event.
Skicka en förfrågan
om du har något stort att ﬁra,
vi dukar upp för din fest
i vårt Orangeri!

Öppet året runt!
Mer info på www.drottningholm.org
info@karamellan.org • Telefon: 08 - 759 00 35

Följ oss i
sociala medier

”Supergott julbord i vacker miljö”
”Jätteﬁnt, vackert och fräscht julbord”
”Excellent service och ﬁnstämd miljö”
”Högklassigt julbord!”
”Underbart helt enkelt, mycket mycket gott!”
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’’
Fornlämningar kan falla i glömska
”...dessvärre råder en kulturskymning och vi ser detta ske runt om i landet”

KULTURMILJÖ

HELGÖ | Helgöboplatsen på
Helgö är unik med dess fornlämningar. Men skötseln av området
är bitvis undermålig och görs
inget, är risken att detta område
av nationellt intresse faller i
glömska. Nu vill Statens fastighetsverk (SFV) sälja den del av
marken som de idag ansvarar
för till en tomtägarförening på
Helgö. Det innebär inte bara
en kostnad utan även ett stort
ansvar att vårda platsen.
Under åren 1954 till 1978 gjordes en omfattande arkeologisk
utgrävning av Helgöboplatsen.
Helgöundersökningarna ﬁck stor
uppmärksamhet både nationellt
och internationellt med sitt unika
fyndmaterial. Fynden och mängden av dem var inte vardagsmat
för arkeologer.
Det som utmärker Helgö i jämförelse med andra områden som
grävts ut är helheten. Här ﬁnns
både boplatser, gravfält och ett
hantverksområde som alla skulle
kunna vara samtida.
Tidigare var det Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som ansvarade
för fem tomter i området. 2015
övertogs dessa av SFV, liksom ﬂera andra kulturmiljöer i landet.
På SFV:s hemsida kan man
läsa att överföringen från RAÄ
till SFV innebär att staten även
fortsatt äger fastigheterna och att
”målet att bevara, bruka och utveckla fastigheterna så att de förblir betydelsefulla för människor
att ta del av, är detsamma”. Idag
ﬁnns det några informationstavlor uppsatta på Helgöboplatsen,
men stora delar håller på att växa
igen.
Luruddens

tomtägarförening

som också äger fastigheter i Helgöboplatsen, ska ombildas till en
samfällighetsförening och ansökte om detta hos Lantmäteriet.
En förrättning inleddes och då
meddelade SFV att de ville sälja
de fem tomter de har i området.
Lantmäteriet anlitade en oberoende värderare som räknat ut ett
marknadsvärde för SFV:s tomter,
försäljningssumman är satt till
1 170 000 kronor.
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Mörbyvägen 2

FAKTA HELGÖ

>> Mälaröarna ligger mitt i det småkungadöme
som under järnåldern växte fram i Mellansverige
med Mälaren som en viktig sammanbindande
kommunikationsled. Här finns Helgö, Birka och
Hovgården på Adelsö. Dessa tre platser representerade den framväxande makten i området.

>> Helgös fornlämningar är betydligt äldre än
de Birka och Hovgården. Helgö var verksamt
som intensivast under 400-500-talet.

>> Fornlämningarna på Helgö upptäcktes av
en slump 1950. 1954 påbörjades omfattande
arkeologiska undersökningar som satte Helgö i
nytt ljus. Helgö var inte en stad som Birka. Det
var en stormansgård och ett religiöst centrum.
Här fanns också en verkstad som tillverkade
lyxartiklar - de flottaste smycken. Vid utgrävningarna framkom att Helgö var en tidig handels- och
verkstadsplats med långväga kontakter. Bland
annat påträffades stora metallskatter; en buddastaty från Norra Indien, en biskoppskräkla från
de brittiska öarna, bronsskopa från Medelhavet
och mynt från södra delen av Europa.
Källor: Gunilla Lindberg, Ekerö kulturmiljöprogram

Gunilla Lindberg (L), tidigare ordförande i kulturnämnden, blickar ut över ett snart igenväxt fornlämningsområde på Helgö. Statens fastighetsverk säljer sina fastigheter i området och ansvaret går över till en samfällighetsförening. Att lägga över ansvaret på en samfällighetsförening är inte rimligt, anser Gunilla Lindberg.
FOTO: EWA LINNROS

– 2015 beslutade Ekerö kommun
att Statens fastighetsverks fastigheter på Helgö ska utgöra ”allmän
plats” och ”parkmark” i en ny
detaljplan. Det innebär att fastigheterna ska förvaltas av en lokal
samfällighetsförening. Just nu pågår lantmäteriförrättningen för att
genomföra kommunens beslut,
vilket innebär att äganderätten till
Statens fastighetsverks fastigheter
kommer att övergå till den lokala
samfälligheten, förklarar Åsa Carlberg, pressekreterare på SFV.
Affären blir med andra ord
tvingande för den blivande samfällighetsföreningen.
– Det är inte bara det att de
tvingar en blivande samfällighet
att lösa in den här fastigheten, det
följer också med ett outtalat krav
på skötsel. Sedan Riksantikvarieämbetet klev ur och Statens fast-
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ighetsverk tog över 2015, har de
inte gjort någonting åt området.
Det och att Statens fastighetsverk
drar sig ur ett område av nationellt
intresse och som höll på att bli ett
världsarv, är anmärkningsvärt, säger en av medlemmarna i Luruddens tomtägarförening.
Gunilla Lindberg (L), tidigare
ordförande i kulturnämnden och
fortsatt aktiv i den kommunala
politiken, har under åren lagt ned
stort engagemang för Helgö. Hon
var också med under de omfattande utgrävningarna på Helgö.
– Att området klassas som naturområde är en lapsus. Helgö har
en minst lika intressant historia
som Birka och arkeologerna skulle nog säga att Helgö slår Birka
med hästlängder, berättar Gunilla
Lindberg.

9c5%<
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Hon har också haft en önskan
om att området skulle integreras i
världsarvet Birka Hovgården.
– Helgö sover ännu sin törnrosasömn, men det är en juvel som
rätt marknadsförd kan bli vårt
nästa stolta världsarv. Att lägga
över ansvaret på en samfällighetsförening är däremot inte rimligt. Helgös historia är beskriven
i otaliga forskningsrapporter och
vetenskapliga avhandlingar. I magasinen ligger mängder av föremål av de mest märkliga slag. Jag
och många med mig tycket att det
skulle vara tvärtom, det vill säga
att Statens fastighetsverk köpte
samfällighetsföreningens
tomter och utvecklade området. Men
dessvärre råder en kulturskymning och vi ser detta ske runt om
i landet, säger Gunilla Lindberg.
I Ekerö kommuns kulturmin-

ZZZPJUHQWDOVH
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nesprogram 2015 står bland annat:
”Helgö är en mycket fornminnestät ö vilket innebär att stora delar av ön skyddas i enlighet med
Kulturmiljölagen (kap. 2). ” Vidare står också att ” Östra delen av
Helgö är av riksintresse för kulturmiljövården.”
Fornlämningar är skyddade av

kulturmiljölagen vilket innebär
att man inte får rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat
sätt ändra eller skada en fornlämning utan tillstånd.
Men att sköta och bevara ett
område som är ”av riksintresse”,
är ett mycket omfattande ansvar
för en samfällighetsförening.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

| nyheter

Intressant om svärdet på Kärsö
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.
På Kärsö ﬁnns det sedan några år en
hage med nötdjur och allt ser så ﬁnt
och välordnat ut. Det som stör mig
är marken mellan hagen och vägen
där det är igenväxt och mycket sly.
Att det dessutom ﬁnns ett svärd i
berget som ingen ser och snart ingen som vet att det ﬁnns, tycker jag
är lite synd. Men vem ansvarar för
marken där, Traﬁkverket gissar jag.
– Enligt uppgift så är det Traﬁkverket som ansvarar för det området från
vägen till Hagmarksstängslet. När det
gäller ”svärdet i berget” har jag fått
fram följande:
”På vägens södra sida ﬁnns minnesmärket ”Svärdet i berget”. Minnesmärket har ﬂyttats en gång i samband med att vägen breddades på
1970-talet. Minnesmärket är mer en
metallstaty och inget riktigt svärd som
man har använt. Den ska symbolisera
kunglig närvaro.” Jag har också hittat
nedanstående kuriosa:
”Kersö Wärdshus – Det kungliga
sällskapet fortsatte invigningsfestligheterna och “beneventerades på
Kersö-landet med ett Land-Spectacle
ute på fria fältet”. Det var ett divertissement av Carl Michael Bellman,
Värdshuset (eller Kersö Wärdshus),
som uppfördes. Nära Kärsöbron rista-

tre färre säten. De gamla bussarna hade
också säten i ledpartiet och det är inte
längre tillåtet. Det är nu fem 5 platser
färre per buss vilket blir 52 jämfört
med tidigare 57 platser. Det ska ﬁnnas
minst en stoppknapp per dubbelsäte.

På Kärsö finns ett svärd i berget som nog få känner till. Tack vare en fråga om skötseln av
marken vid svärdet, får vi veta mer om det. I den infällda bilden ses datuminskriptionen
på svärdet och år: 18 augusti 1772.
Foto: Ewa Linnros

de Augustiorden den 19 augusti 1803 i
berget och lät resa ett svärd till minnet
av den 19 augusti 1772 (Gustav III inleder statskuppen 19 augusti 1772, reds
anm.) De är nu lossprängda och fastmurade i bergskråningen, högt ovan
vägen.” (Källa Bromma hembygdsförenings årsskrift 1987).
Vad hände med basketkorgen i
borgenparken i Stenhamra? Den
användes ﬂitigt och är saknad.
– När Borgenparken byggdes om
togs basketkorgen bort till förmån för
andra aktiviteter. Utemiljöförvaltarna
ska titta på möjligheten att sätta dit en
ny men kan inte lova något.

Nu har vi USB-uttag till alla sittplatser på de nya bussarna, men
inte stoppknappar smidigt anslutet till alla platser? Förhållandevis
få använder USB-uttagen, men alla
resenärer behöver kunna nå stoppknappen på ett så smidigt sätt som
möjligt. Det är färre sittplatser och
ﬂer behöver stå, många gånger mer
än en timme under rusningstraﬁk.
Hur tänker man när det sägs att ﬂer
behöver åka kollektivt?
– Det är färre platser på grund av
”klass 2-krav” från SLL. Det innebär att
det är 720 milimeter mellan stolarna
istället för 680 milimeter. Exakt samma buss som de gamla hade också haft

Toppen att vi har en så aktiv ﬁlmförening i kommunen som ﬁxar
så att vi kan se en massa bra ﬁlm i
Erskinsalen. Men gör något åt stolarna. Det är en pina att sitta där så
länge som en ﬁlm pågår. Det måste
påverka även andra verksamheter.
– Jag håller med, de är lika hårda
som kyrkbänkar. Jag ska prata med vår
fastighetsförvaltare om det eventuellt
ﬁnns planer för mjukare stoppning.
Återkommer om detta till nästa program den 10 oktober.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
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Hör intervjun via qr-koden nedan
eller på www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens
radioprogram ”God
kväll Mälaröarna”
sänds torsdagar
klockan 17-19 i
Radio Viking 101,4

Kungörelse om beslut - bygglov

Nytt för säsongen,
hyr båtsläp hos oss

för tillbyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad (kommunhuset) på fastigheten
Tappström 1:46. Dnr. BYGG.2019.397
Den 25 september 2019
beslutade Byggnadsnämnden
i Ekerö Kommun, BN § 224, att
bevilja bygglov för tillbyggnad
av kontorsbyggnad (kommunhuset), samt utvändig ändring
av samma byggnad på fastigheten Tappström 1:46, med
stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen (PBL).
Vidare beslutade byggnadsnämnden att medge avvikelse

från gällande detaljplan
avseende att tillåten
byggnadshöjd överskrids
med 0,67 m för den södra
huskroppen, med stöd av 9
kap 31 b § PBL, då avvikelsen
är liten och förenlig med
planens syfte.
Önskar du ta del av beslutet,
kontakta Ekerö Direkt på tel
08-124 571 00, alternativt
e-post: info@ekero.se

Mattläggning
z
z
z
z

Eventuell överklagan ska senast tre veckor efter att denna kungörelse
publicerats, ha inkommit till: Ekerö kommun, Byggnadsnämnden/
Bygglovenheten, Box 205, 178 23 Ekerö.
Alternativt med e-post till byggnadsnamnden@ekero.se

OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

Fler och fler åker
med Ekerö Taxi
Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Generösa villkor. Ring för mer information: 070-953 42 62
eller skicka intresseanmälan till rolf.svensson@ekerotaxi.se

560 340 00

by Kerry Rigby
English Beauty Therapist
MoreBeautiful.se
073-999 37 94

www.mälaröarnasakupunktur.se

0736-28 03 06

Varmt välkommen till våra trivsamma mottagningar
en trappa upp i Gröna Villan, Tunnlandsvägen 11, Träkvista
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Puccini

Turandot Manon
Christine Goerke

Erskinesalen 12 oktober kl 19 - 22
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns på
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se

Massanets

Lisette Oropesa | Michael Fabiano

Erskinesalen 26 oktober kl 19-23

Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns på
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se
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Sporten ’’

”... nu har ett frö såtts till en ny generation fälttävlansryttare som
redan har börjat räkna ner till första vårtävlingen i april” Elin Lindgren Östlund

Fälttävlanssuccé

ISHOCKEY | Fredrik Wikman,
sportchef för ishockeysektionen
jobbade tidigare med flicksektionen, men nu har han hand om
hela sektionen. Dessutom pågår
samarbetet mellan Ekerö IK:s
och Skå IK:s ishockeysektioner,
så arbetet är på heltid.

FÄLTTÄVLAN | Fyra ponnyekipage från Färingsö ridskola debuterade helgen 21 och 22 september
på fälttävlansbanan och succén
var ett faktum.
Debuterna skedde i lägsta klassen
P60 som rids i två åldersgrupper,
ryttare till och med 13 år och ryttare 14 till 20 år. I båda grupperna stod ett Färingsöekipage som
segrare när helgen var slut: Frida
Öberg på B-ponnyn Magniﬁque
respektive Alva Flygare på C-ponnyn Vesta. Med i lastbilen var även
två stora hästar från ridskolan
ridna av ridläraren Elin Lindgren
Östlund som lyckades bäst med
Arete i och med en femteplats i
klassen H100.
Fälttävlan är ridsportens ”triathlon” som testar ekipagens allsidighet. En tävlingshelg inleds
med ett dressyrprogram och följs
vanligen av banhoppning över
målade rivningsbara hinder. Avgörande grenen är sedan terränghoppning över stockar och andra
fasta hinder och genom vattenhinder. Vanligtvis blir det rejäla
omkastningar i resultatlistan efter varje tävlingsgren och så även
denna gång. Alla sex hästarna från

förutsättningar, dels med två hallar som gör att vi har träningsmöjligheter, dels att truppen blev större och det är bara positivt.

 LÄGET I LAGET

– Ihopslagningen av de två sektionerna innebär att vi har en av
Stockholms största klubbar just
nu i antal utövare, vi är runt 500.
Samarbetet har inletts bra med allt
vad det innebär att gå ihop så vi
tror på säsongen.
A-laget spelar i division 3. Hur
ser utsikterna ut för säsongen?
– A-laget är ett ganska ungt lag
som är väldigt träningsvilliga, så vi
tror att de kan överraska med entusiasm och fart.

Färingsö ridklubbs lyckades fint i fälttävlan. På bilden vadar ekipagen i vattenhinder.
FOTO: CHRISTOFFER FLYGARE

Färingsö ridskola var felfria i både
banhoppning och terrängritt och
klättrade därmed högre och högre
i resultatlistorna vartefter helgen
fortskred.
– Det är tyvärr inte så många
anläggningar i Stockholm som har
möjlighet att arrangera fälttävlan,
så denna gång bar det av till Åby
gård utanför Knivsta, vilket även

Vad har sammanslagningen betytt för ishockeyn?
– Det har betytt jättemycket.
Istället för att det dör ut i de äldre
lagen, gick man ihop och skapade

var den sista tävlingen för säsongen. Men nu har ett frö såtts till en
ny generation fälttävlansryttare
som redan har börjat räkna ner till
första vårtävlingen i april, berättar
Elin Lindgren Östlund.

Hur ser det ut på ﬂicksidan?
– Den är vi kanske mest stolt
över. När jag började för tre år se
dan var det runt tio tjejer som spelade, nu är vi över 40 och vi fortsätter att växa. Det är framförallt unga
tjejer som börjar och hela tjejhockeyn växer även i hela Sverige.
Vad är orsaken till det tror du?
– Jag tror att nyckeln till det är att
man har satsat på att starta tjejlag
och inte gett upp där. För det är en
helt annan sak för en tjej att komma till en miljö med bara tjejer.
Sedan kör de mycket med killarna
också, men det blir lättare tack vare
att de har sin tjejgrupp.
Vilka är de största utmaningarna inför kommande säsong?
– Det är att hitta tränare och ledare, det behövs ﬂer.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sportnyhet

EWA LINNROS

Tipsa om sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

ewa@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 29 OKT
INNEBANDY | Herrar div 2 : 20/10 kl 15:15 Mälaröhallen: Ekerö IK - Hammarbyhöjden IBK • Herrar div 5: 20/10 kl 13:30 Mälaröhallen: Adelsö IF - IK Stym
ISHOCKEY | Herrar div 3 : 15/10 kl 19:30 Allhallen: Ekerö/Skå IK - FOC Farsta IF • 18/10 kl 18:30 Allhallen: Ekerö/Skå IK - KTH IF

LÄGET 7 OKT
FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 2
Boo FF
Stuvsta IF
Upsala IF
Älta IF
Segeltorps IF
Älvsjö AIK FF B
Vaksala SK
Bälinge IF
Ekerö IK

Herrar div 4
Rågsveds IF
Boo FF
Reymersholms IK
Järla IF FK
Spårvägens FF
Rinkeby United FC
Ekerö IK
Långholmen FC
Som. Un. FF
FC Krukan
Norrtulls SK
Redbrick City FC

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
8
8
6
5
5
4
0

1
0
1
1
4
5
4
3
1

1
4
7
7
6
6
7
9
15

73
33
38
36
29
26
18
28
4

-

8
14
29
27
23
26
43
39
76

43
36
25
25
22
20
19
15
1

FOTBOLL
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
12
12
10
10
9
9
8
7
6
7
4

3
5
4
5
4
4
1
3
5
7
3
4

5
5
6
7
8
9
12
11
10
9
12
14

47
50
41
40
38
47
41
41
41
30
49
26

-

26
36
29
31
29
43
48
38
54
44
55
58

BASKET

INNEBANDY

INNEBANDY

Damer div 2
Viby Basket
Arvika
VGB
KFUM Fryshuset
KFUM Ekerö
KFUM Gävle
Västerås Basket

Herrar div 2
Hammarby IF IBF 3
Nacka Wallen. IBK 3
Hässelby SK IBK 3
Ekerö IK
3
Väsby AIK
3
IBF Offensiv Lidingö 3
Ingarö IF
2
Sörskogens IF
2
Vallentuna IBK
2
Hammarbyh. IBK 2
IS Bar C. Nytorget 2
Värmdö IF (B
2

Herrar div 5
Lokomotiv Sthlm. IK1
Järfälla IBK(C)
1
Hässelby SK IBK (C)2
Högalids IF (B)
2
Adelsö IF
1
Mariebergs SK
1
Westermalms IBK 0
Vällingby BK
0
IK Stym
1
Ängby IF (B)
1

4
3
3
2
4
5
3

3
2
2
1
1
1
0

1
1
1
1
3
4
3

248 - 199
184 - 157
162 - 147
132 - 133
197 - 242
206 - 269
123 - 198

6
4
4
2
2
2
0

3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0

0
0
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

21
17
22
22
17
20
14
15
12
10
5
6

-

10
12
14
20
17
20
15
16
13
13
12
19

9
9
6
6
4
3
3
1
1
1
0
0

Herrar div 7C
Skå IK & Bygdegård
Iberoamericana IF
Åkeshovs IoFK
Olympia Sthlm. FF
FK Bromma
Vällingby AIK
BK Bussenhus
Sthlm. Un.FF
Mespotamien FC

45
41
40
35
34
31
28
27
26
25
24
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
12
10
8
6
6
5
4
0

0
2
2
2
4
1
1
3
1

3
2
4
6
6
9
10
9
15

61
56
59
46
50
20
41
33
26

-

21
35
37
22
41
33
66
52
85

39
38
32
26
22
19
16
15
1

ISHOCKEY DIV 3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
1
1

11
9
12
17
4
4
0
0
2
1

-

1
7
12
18
4
4
0
0
3
11

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Damer div 3 ö
KTH IF
Kista HC
Ormsta HC
Hallsta IK
Älta IF
Lidingö Vik. HC
Ekerö/Skå IK
FOC Farsta IF

2
2
2
1
2
2
2
1

2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
1
1
2
1

6
13
15
6
5
8
7
1

-

3
9
10
5
4
8
11
11

6
4
3
3
3
2
0
0
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TV-pucken nästa
ISHOCKEY | När TV-pucken
för första gången öppnar även
för tjejer, återfinns två spelare med koppling till Ekerö IK
i Stockholmslaget. Cornelia
Andersson och Vera Mogensen är
dock inga nybörjare i rinken.
Cornelia från Ekerö IK och Vera
från Göta Traneberg spelar båda
tillsammans i damjuniorsamarbetslaget ”Team Väst”. Cornelia
började spela när hon var 9 år, inspirerad av sin pappa som varit
hockeyspelare. Hon var en av spelarna som bidrog till att Ekerö IK
startade ett tjejhockeylag och numera spelar hon med både damjuniorerna och U16 pojkar. Vera var
sju år och började träna med ett
killag, men ﬂyttade så småningom
över till Göta Tranebergs ﬂicklag
som började samarbeta med Ekerö
IK:s tjejlag. Sedan dess har de båda
tränat ﬂera dagar i veckan, både
med sina egna lag, men även med
damjuniorerna för att få mer tid på
is och kunna utvecklas maximalt.
– Vi var iväg på uttagningen till
TV-pucken i augusti. Det var ungefär femtio tjejer som var anmälda och de tog ut tjugotre till laget.
Jag var otroligt nervös även om jag
försökte tänka att jag inte skulle
komma med. Jag blev helt chockad
när jag ﬁck beskedet, berättar Vera.
– Jag var med i förra årets lag, så
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VM-silver för Eddy
RODD | I mitten av september
tog 80-årige ekeröbon Eddy
Sandberg tillsammans med sin
roddarkollega Björn Andersson
silver i veteran-VM i rodd. Det var
dock inte första gången han kom
hem med en medalj från ett VM.
Tävlingen World Rowing Masters
Regatta gick i år på Lake Velence i
Ungern mellan den 11 och 15 september och Eddy Sandberg och
Björn Andersson tävlade i båttypen ”dubbelsculler”.
– Första gången som jag deltog
var för 43 år sedan och jag har tagit
åtta segrar tidigare. Vi hade satsat
på att vinna denna gången också,
men ﬁck nöja oss med ett silver,
berättar Eddy som rott tillsammans med kollegan i 60 år och fyllde 80 år bara några dagar efter att
han kom hem från tävlingen.

Cornelia Andersson (t.v.) och Vera Mogensen (t.h.) spelar final i TV-pucken
under höstlovet.
FOTO: PRIVAT

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

jag försökte tänka att det inte spelade någon roll, fyller Cornelia i.
I år var första året som även tjejer
spelar under namnet TV-pucken,
tidigare har deras motsvarighet
varit ”Stålbucklan” och har spelats
vid andra tider på året. Nu är reglerna och upplägget desamma oavsett
kön, något som många upplever
vara ett stort steg för att ge samma
status till alla utövare av sporten.
– Vi spelade kvalspel under förra helgen och och då vann vi alla

matcher, så jag tror att vi har goda
chanser att gå långt, säger Vera.
Även Cornelia tror på lagets
chanser.
– Det är ett väldigt bra lag, med
bra sammanhållning. Det nästa
som händer är att vi har ett dagläger om ungefär en månad och
sedan sker själva ﬁnalspelet under
höstlovet i Leksand.

T.v. Björn Andersson och t.h. Eddy
Sandberg.
FOTO: PRIVAT

Rastaborg i Ponnyallsvenskan

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

HÄSTHOPPNING | När två grundomgångar i Ponnyallsvenskan
är avklarade ligger Rastaborg ridklubbs lag på tredje plats inför
ﬁnalen som äger rum i Täby den
20 oktober. De kom på fjärde plats
i första omgången och på andra
plats andra omgången.
FOTO: PRIVAT

z

VÄRLDENS FÖRSTA PLUG-IN
HYBRID FRÅN ŠKODA.
ŠKODA satsar på en hållbar framtid för alla! Vår nya SUPERB iV plug-in hybrid
med 55 km räckvidd på el ger många fossilfria mil. Rymlig och välutrustad
med bl a LED Matrix-strålkastare, Navigationssystem och eluppvärmdbar
ratt. Finns som STYLE, L&K och SPORTLINE. Välkommen in!

ŠKODA SUPERB COMBI iV plug-in hybrid fr. 429 500 kr.
55 km räckvidd på el*
13kWh batterikapacitet (laddas på 3,5 timme med laddbox)
218 hk max systemeﬀekt
510 liter bagageutrymme
Dragkrok 1 600 kg (tillval)

ANLÄGGNINGAR: Bromma, Infra City, Sätra, Södertälje, Täby
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16
Bränsleförbrukning SUPERB COMBI blandad körning 6,9-8,9 l/100 km, CO2-utsläpp 156-201 g/km (NEDC 123-161 g/km).**
*Enligt WLTP. Miljöklass EU6. Teknisk data för Superb iV ﬁnns tillgänglig från mitten av september. För ytterligare information
kontakta någon av våra återförsäljare.**Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se
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UTSTÄLLNING

Tio utställare under oktober
Politik-, natur- och omvärldsinspiration i varierande uttryck
EKEBYHOV | Under resten
av oktober fylls väggarna i
Ekebyhovs galleri av mängder
av spännande konstverk. Mest
närproducerat blir det när
Färingsökonstnären Gertrud
Apelqvist visar sina abstrakta
verk i mixed media och akryl.
För sju år sedan ställde Ina Almegård, Mats Eriksson, Pia Eriksson,
Veine Johansson, Hans Lindström,
Matti Nurmi och Jan P Zetterström
ut tillsammans på slottet. Sedan
dess har ett par av de gamla studiekamraterna från Konstfack, återkommit med utställningar. Nu är
det dock 50 år sedan de tog examen
vilket ﬁras med en blandad utställning som pågår fram till och med
den 13 oktober.
– Det vi visar är måleri och
skulptur, föreställande och abstrakt; lite natur, lite politik, lite
religion, ofta berättande och så
förstås lite sånt man kanske inte
förstår. Men säkert hittar var och
en av besökarna något de kan rela-

tera till, prata om och ta till sig, säger Hans Lindström, som liksom
de övriga bland annat har arbetat
med offentliga utsmyckningar under åren.
Mellan den 19 och 27 oktober
visar Patric Danielsson, skulptör
från Sparreholm, AnnMargret Johansson Pettersson från Eskilstuna, som gör keramik och träsnitt
samt Gertrud Appelqvist, Färingsö sina konstverk.

”När barnen var mindre
hann jag inte så mycket,
men nu för tiden lägger
jag mycket tid på mina
abstrakta målningar...”

Gertrud Appelqvist har under
många år varit med i Konstringen på Mälaröarna och har tidigare
ställt ut både i kommunen och utanför.
– Jag har alltid hållit på med
konst och hade bra betyg i skolan.
När barnen var mindre hann jag
inte så mycket, men nu för tiden
lägger jag mycket tid på mina abstrakta målningar i akryl och mixed media, berättar hon.
Pennan har alltid varit hennes
följeslagare under resor, men nu
för tiden samlar hon mest inspiration kring mönster och reliefer
som hon sedan återanvänder till i
sina konstverk.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

– När vi ﬁck förfrågan om att ställa ut på Ekebyhovs slott , så tyckte
vi att det var jätteroligt att få vara i
dessa vackra rum och känna doften av ett slott, säger AnnMargret
Johansson Pettersson.

Läslovet

Gertrud Apelqvist arbetar i
akryl samt mixed media och
låter sig inspireras av
strukturer och mönster
hon ser omkring sig.

v. 44

Det ﬁnns hur mycket kul som helst att göra
på läslovet. Läs mer om varje event och
anmäl dig på https://bibliotek.ekero.se

Tor 24 okt Utställning Hemslöjd
Alla åldrar. Galleri Granit, Biblioteket i Stenhamra. Från 24 oktober

Mån 28 okt Sagor vid lägerelden
Tis 29 okt Från 5 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 9.30-14.00
Mån 28 okt Workshop: Bli en book-tuber
10-15 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 10.00-16.00

Mån 28 okt Skelettverkstad i Skräckkabinettet
et
Tor 31 okt Från 6 år. Galleri utkiken, Ekerö c. Måndag kl. 13.00-15.000
Fre
1 nov Torsdag och fredag kl. 9.30-11.30 och 13.00-15.00
Tis

29 okt Workshop: Programmera robotar

Vi är en sjukgymnastklinik med specialister inom områderna Ortopedisk Manuell Terapi, Idrottsmedicin och
Smärtrehabilitering. Nu har vi möjlighet att hyra ut ett
rum på heltid/deltid i centralt belägna lokaler, under
Ekerö Vårdcentral. Vi ser gärna att du är sjukgymnast/
fysioterapeut, massör eller liknande.
Välkommen att höra av dig till verksamhetschef Kenneth
Karlsson för mer information: kenneth.karlsson@ptj.se
Ekerö Fysiocenter, Bryggavägen 8

10-15 år. Biblioteket i Stenhamra kl. 10.00-12.00
10-15 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 14.00-16.00

Tis

29 okt Busiga händer, Dockteatern Tittut
tut
2,5-6 år. Kulturhuset, Erskinesalen kl. 9.30-13.00

Tis
Ons
Tor
Ons

29
30
31
30

okt Smyckesverkstad
okt 10-15 år. Biblioteket i Stenhamra Tisdag kl. 13.00-15.00
.00
sdag kl
kl.. 13.00
13.00-15.00
15.00
okt 10-15 år. Biblioteket i Ekerö c. Onsdag och torsdag
okt Sagostund med TAKK
Från 3 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 9.30

Ons 30 okt Hiskeliga hemskheter med Fabula storytelling
6-12 år. Galleri Utkiken, Ekerö c. kl. 9.30 och 13.00
3.00

Ons 30 okt Trolldomsministeriet i Ekerö Kommunhus

Bidra till en bättre värld genom att handla
prisvärt hos oss! Skänk saker. Köp saker.
Bidra till bistånd och återvinning.

10-17 år. Ekerö Kommunhus kl. 13.00 - 17.00

Fre

Troxhammar Gård, Färingsö, tfn 076-547 09 14
www.kyrkornassecondhandekero.se www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

1 nov Sagostund
Från 3 år. Biblioteket i Ekerö c. kl. 10.00

Ekerö

Stenhamra

Ekerö Kulturhus
och Bibliotek

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ
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Tänk globalt –
handla Lokalt!
ÖPPETTIDER

KÖPER DINA PRYLAR
Stora som små partier, Även dödsbon
Röjning och städning. Allt efter behov!
 Även Släktforskning till fasta priser 

Vardagar 10-18.30
Lördagar 10-15
ICA alla dagar
8-22
Vissa butiker har utökade
öppettider. För info se
ekerocentrum.se

Tel: 072-922 92 54
Bredare
p-platser
i
våra gara
ge

malaroantik.se

Följ med Radio Viking på en dagskryssning
med Rosella lördagen den 23 november.

HAR DU ONT?
VI HJÄLPER DIG!
Vi behandlar bland annat:

Vi samlas klockan 12:40, vid bussen på cityterminalen .

•
•
•
•
•

Under utresan med Rosella träffas vi i konferensrummet, äter
en smörgås och dricker kaffe. m.m.,

På hemresan äter vi Kocklandslagets läckra julbord
ink öl, vin eller läsk

Passa på att handla julklappar i taxfreen eller varför inte
ta en dans till dansbandet Mickys?

Åter på cityterminalen ca kl 21:00
.
Allt detta för endast 460 kr per person.
Sista anmälningsdag 20 oktober

Boka på: resa@radioviking,se eller tel 070-523 46 85
Observera att det är ett begränsat antal platser.

Välkommen på en trevlig Rosella kryssning
med oss på Radio Viking

Leg. naprapat Endre Andersen

Rygg- och nacksmärtor
Huvudvärk- och yrsel
Höft, knä- och fotbesvär
Axlar, arm-och handledsproblem
Idrottsskador samt rörelseanalys
för skadeförebyggande
och förbättrad prestation.

Gilla oss på facebook för att ta
del av tävlingar, tips och råd.

Vi försöker alltid att hitta orsaken till dina besvär så att
du kan röra dig fritt utan smärta.
För info och tidsbokning:

MÄLARVIKENS NAPRAPATI OCH REHAB
Jungfrusundsvägen 5,
178 38 Ekerö.
Tlf. 08-408 922 23
¨
ALARVIKENS
www.mnap-rehab.se
aprapati och rehab.

M
n
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På gång!
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
”50 år senare” – Ina Almegård, Mats
Eriksson, Pia Eriksson, Veine Johansson, Hans Lindström, Matti Nurmi,
Jan P Zetterström.
Utställningen pågår t.o.m. 13/10.
”Blandat möte”, mixed media akryl –
Gertrud Appelqvist, ”Nödvändigheter
och urdrifter hemma hos Wrangel”,
skulptur – Patric Danielsson, ”Jordens mor i vackert rum”, keramik –
AnnMargret Johansson. Utställningen pågår 19-27/10.
Galleri Utkiken
”Skräckkabinettet” – King-Kong,
Frankensteins monster, Dracula,
vampyrer och dansande skelett bl.a.
Fr. 6 år Utställningen pågår t.o.m.
13/11.

EVENEMANG

• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska vara
öppna för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser
annat än even-tuell entrébiljett.
• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Mälaröbion
9/10 kl 19: ”Smärta och ära”, fr 11 år.
13/10 kl 14: ”Mera monster, Alfons”,
barnt., kl 16: ”Fåret Shaun – Farmageddon”, barnt., kl 19: ”En komikers
uppväxt”, fr. 11 år.
16/10 kl 14: Dagbio: ”Judy”, fr 7 år, kl
19: ”En komikers uppväxt”, fr. 11 år.
18/10 kl 19: ”Maleficent 2: Ondskans
härskarinna”, fr. 11 år.
20/10 kl 19: ”Tills Frank skiljer oss åt”,
ålder ej bestämt.
22/10 kl 10: Barnvagnsbio: ”Downtown Abbey”, fr. 7 år.
23/10 kl 19: ”Judy”, fr. 7 år.
27/10 kl 15: ”Familjen Addams” (sv.
tal., 2D), ålder ej bestämt, kl 19: ”Terminator: Dark Fate”, ålder ej bestämt.

Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, lyssnarnas frågor till
kommunen, sport, kultur – och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 10/10 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Ekebyhovs slott
12/10 och 13/10 kl 14: Kulturskolans
elever. Arr: Mälaröarnas kammarork.
19/10 kl 14: Jazzgruppen Always.
Arr: Birkaskolan, åk 6.
20/10 kl 14: ”Sweet jazz duo”, Mats
Larsson, gitarr och Hans Backenroth,
bas, samt gäst. Arr: Birkaskolan, åk 6.
26/10 kl 14: Mälarstråk från Lovö,
ledare Gudrun Pettersson. Arr: Kristofferskolan klass 8C.
27/10 kl 14: KMCH – berättelser från
skolhemmet i Nepal. Sång av ”Kvinns”.
Arr: Mälaröarnas konstfören.
Liveopera
Puccinis ”Turandot” med Christine
Goerke live från Metropolitan i New
York.
När: 12/10 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö
Föredrag
”Trådarna i väven” – vetenskapsjournalisten Maja Hagerman berättar
om en spaning bland minnen och
kulturarv i Sverige.
När: 16/10 kl 19

Gäst denna kväll är Janne Wallenius.
Janne är professor i reaktorfysik vid kungliga
tekniska högskolan och har gjort sig känd med sin
forskning om fjärde generationens reaktorer.
Ämnet för kvällen är därigenom givet.
Är fjärde generationens kärnkraft
framtidens möjlighet eller en illusion?

Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening,
Fornminnessällskapet Mälaröarna,
Ekerö kulturhus
Klädbytardag
Försäljning av höst-och vintergrejer.
Endast swish. Inlämning av barn- och
mammakläder, leksaker, vagnar m.m.
18/10 kl 19-19.45. Föranm.
När: 19/10 kl 8.30-13
Var: Tappströmsskolan
Arr: Mälaröarnas klädbytardag
Vandring
Naturvandring runt Eldgarnsö med
Magnus Fürst och Kenneth Bengtsson. Medtag matsäck.
När: 19/10 kl 9.30
Var: Samåkning fr. kommunhuset
Tappström
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening
Jubileumskonsert
MÄMUS firar 50 år med jubileumskonsert tillsammans med FNYKO.
Bl.a. Jonas Dominiques baskonsert.
Solist – Anna Hansson, dirigent –
Gudrun Dahlkvist
När: 19/10 kl 15.00
Var: Herman Palmsalen, Stenhamra
Arr: Mälaröarnas musiksällskap
Föredrag
”Slå följe en stund” – numera pensionerade radiopsykologen Allan Linnér
berättar om möten och minnen från
terapirum och radio.
När: 23/10 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: St Lukas Mälaröarna, Ekerö
kulturhus

Liveopera
Massenets ”Manon” Lisette Oropesa
och Michael Fabiano live från Metropolitan i New York.
När: 26/10 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

BARN OCH UNGA

Skelettverkstad
Skapa sprattlande skelettmarionetter, fr.6.år. Biljetter på biblioteket.
När: 12/10 kl 12-14.30, 28/10 kl 13-15
Var: Galleri Utkiken
Arr: Ekerö kulturhus
Trolleri
”Illusionistens assistent” – magisk
föreställning med trolleri och humor.
Trolleriskola efter föreställningen.
När: 13/10 kl 14
Var: Biblioteket Stenhamra
Arr: Biblioteket Stenhamra
Föreställning
”Nosferatu” med Turteatern – en lite
läskig men rolig visuell och musikalisk upplevelseföreställning. 4-7 år.
När: 28/10 kl 14
Var: Ölsta folkpark, Färentuna
Arr: Ölsta folkpark
Dockteater
”Busiga händer” – dockteatern Tittut.
Barnen får medverka i skuggspelsscenografin. 2,5-6 år. Biljetter hämtas
på biblioteket.
När: 29/10 kl 9.30 och 13
Var: Erskinesalen
Arr: Ekerö kultur

Konfirmation
2020
Född 2004-2005?
r
Följ med på ett sommarläger
du aldrig kommer glömma

Vill du veta mer om konfirmation 2020?
Välkommen på infoträff 17 oktober
kl. 18.30 i Stenhamra församlingsgård,
Herman Palms Plan 4C.

Ta med dina bästa frågor och kom till
ett samtal kring miljö, teknik och framtid.
Kvällen leds av vår präst Yngve Göranson.

Onsdag 16 oktober 19.00
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Född 2005-2006?
Tillsammans skapar vi minnen för livet...!
svenskakyrkan.se/faringso/konfa
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Älgbesök i tätorten
TRÄKVISTA | En älg dök upp intill bensinmacken i Träkvista den 7 oktober. Fotografen
hann presic fånga den i bild innan den travade vidare.
När ett par skulle tanka sin bil på Circle K i Träkvista, hördes plösligt barn gallskrika utanför
macken. När paret gick ut från macken stod en älgtjur på trottoaren utanför och barnen som
gått på trottoaren, rusade livrädda in på macken. Älgen kom från Väsbyvägen och sprang vidare ner förbi gymmet och förbi Lidl. Vart den sedan tog vägen vet bara älgen och eventuella
andra ”vittnen”.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

DET ÄR ENKELT
ATT VARA SMART
NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

Utställning
Slottsgalleriet Ekebyhovsslott
19/10 - 27/10

”Blandat möte”
Gertrud Appelqvist visar
abstrakta målningar i akryl och blandteknik

Med våra nya bergvärmepumpar S1255
och S1155 har du full kontroll var du än
är. De omvandlar solenergi som lagrats i
marken till värme, kyla och varmvatten.
NIBE S-serien är en naturlig del av det
uppkopplade hemmet och gör det enkelt
att vara smart – besök NIBE.se och
modernisera ditt hem idag.

Kontakta oss för hjälp med ditt värmesystem!

Vernissage lördag 19/10 kl. 12.00 -16.00
Utställningen är öppen
Lördagar och söndagar kl. 12.00 - 16.00
Vardagar kl. 10.00 - 15.00
Välkommen att titta!

EKERÖ 08 - 560 449 00
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tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.
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Kultur och naturrov
Kommunen våldför sig på
Ekebyhovsdalen och bebygger
produktiv och beﬁntlig öppen
åkermark genom att uppföra en
lek/aktivitetspark på åkern närmast Träkvistavallen.
Kommunen gör sig skyldig till en
mycket impopulär åtgärd på grund
av det ytterst kulturkänsliga läget
i Ekebyhovsdalen, en del av Ekerö
som skulle integreras med den
framtida fredade Jungfrusundsåsen,
en målbild som nu verkar främmande och mycket avlägsen, detta
då man uttrycker sig vagt i denna
fråga. Utöver övergreppet i sig så
följer inte kommunen sina egna

direktiv och principer i hänseende
till hur man behandlar andra äskanden om bygglov på öppen, beﬁntlig
åkermark, detta skulle aldrig beviljas
till annan byggherre, varken företag
eller privatperson. Kan det vara så
att kommunen särbehandlar sig
själv genom att bevilja bygglov trots
att det motgår kommunens egna
principer och gängse normer för att
bevilja bygglov, men dessa normer
och regler gäller uppenbarligen inte
Ekerö kommun, för det ﬁnns väl
bygglov eller?
– Besviken, upprörd
och uppgiven,
Anders Sparring

Byggnaden störande stor
Tack för några bra artiklar,
signerade Ewa Linnros, i
förra numret om hur byggfrågor och planfrågar hanteras i kommunen.
Ändå måste man tycka till
om Nordblicks kontorshus
vid färjeläget. Maken till
stor byggnad på fel plats har
jag aldrig sett. Även med
hänsyn tagen till buller från
färjeläget, takvinklar och
hur ljus och skuggor faller

vid olika tidpunkter, så är
byggnaden störande stor i
förhållande till sin omgivning.
Tjänstemännen på stadsarkitektkontoret kan inte ha
menat att denna byggnad
uppfyller kravet på att tillskapa en trevlig miljö med
lämpliga byggnader innan
de lämnade förslaget vidare
för beslut i byggnadsnämnden! De boende som till-

frågats kan inte ha förstått
vilken byggnad som nu
byggs och tillstyrkt detta!
När man kommer med
färjan från Slagsta möts man
av en enorm koloss vid infarten som avviker markant
från omgivande miljö och
bebyggelse. Var det inte en
trevlig trädgårds- och sjöstad
som skulle tillskapas?
– Färjeresenär

Tack SL

Bra förslag för att underlätta traﬁken

REPLIK


REPLIK


Här gick det undan! Tack SL!
En vecka knappt efter min
insändare kunde man plinga
för att gå av vid ”Träkvista
IP”. Idrottsplats kanske man
kan skriva ut framöver. Det
får plats och varför köra förkortningar ”bara för att”?

Insändarreplik på Alexander Lind af Hageby och Stefan Wåhlin L ” Skjut upp avstängningen
av bussﬁlen”.
Det är många bra förslag som ni tar upp i er insändare för att underlätta traﬁkﬂödet under
ombyggnadstiden av fjärde ﬁlen. Ett av dem har varit, och är, en hjärtefråga för Ekerös lokala
parti Öpartiet, nämligen att Slagstafärjan ska vara avgiftsfri för ekeröbor och få utökade
turer, likaså behövs ﬂer infartsparkeringar och utökad pendelbåtstraﬁk.

– Up to date

Vart tog
ansvarsfulla
politiken
vägen?
REPLIK

Ekeröalliansen skriver i sin
insändare att ”Tuffare tider
väntar” och att de under
många år drivit en ansvarsfull ekonomisk politik. Det
må så vara! Men när vi nu
står inför så kallade ”tuffa
tider” väljer Ekeröalliansen
att satsa på ett badhus till
en kostnad av 250 miljoner
kronor och med en årlig drift
på 14,2 miljoner kronor.
Samtidigt kan vi läsa att i
kommande budgetförslag
kommer så kallade effektiviseringar och förändringar i
de kommunala verksamheterna att föreslås. Frågan vi
skattebetalare måste ställa
oss är: Var tog den ansvarsfulla ekonomiska politiken
vägen!?

– Skattebetalare i Ekerö

– Medlem i Öpartiet

Mission Impossible
– att ta sig till skolan
Att min familj har två
mopeder och en mopedbil
för att min bror och jag
ska kunna ta oss till våra
gymnasieskolor, är för mig
helt obegripligt. Jag bor
nästan ända nere i Björkvik
på Färingsö och under de
senaste fyra åren har transporten till skolan (drygt tre
mil) varit ett stort problem
för oss. Inte nog med att
bussarna åker en sträcka
på fyra kilometer ner till
ändhållplatsen Björkvik
där det ﬁnns en traﬁksäker
vändplats och rast- och toalettmöjlighet för förarna,
för att sedan åka tomma upp
till stationen Ilända konsum
och starta sin rutt där, drabbas vi också av inställda
avgångar och långa väntetider mellan bussarna. Jag kan
inte förstå hur tankarna gick

när man bestämde att bussarna här där jag bor skulle
dras in så att de knappt går
varje timme, när bussarna
i stan går minst var tionde
minut. Min familj var helt
enkelt tvungen att ordna ett
alternativt transportsätt,
som inte heller är helt optimalt eller miljövänligt. Att
åka moped på vägarna här
ute på Färingsö är livsfarligt.
Att folk kör som galningar är
det många som vet om och
det gör indragningen av bussarna ännu obegripligare.
Jag är riktigt less på dessa
problem nu och tycker att
det är dags att politikerna tar
sitt ansvar. Ni brydde er inte
2015 när en namninsamling
gjordes, kanske att det är
dags nu?
– Elin, 16 år

Uruselt skyltat till Sveriges största turistattraktion – slottet
Hur hanterar SL informationen om hur man tar sig till
Drottningholms slott, en
av Sveriges och Stockholms
största turistattraktioner
och som ﬁnns upptaget på
UNESCO:s världsarvslista?
Jag åker med buss 176 och
177 från Brommaplan till
Mörby station två dagar i
veckan och jag skulle kunna
stå och avlasta de stackars
busschaufförerna som jämt
måste tala om för turister
att denna bussen inte går
till Drottningholm. Det är
fullständigt uruslet skyltat.
Jag har ringt och påtalat det

x antal gånger till SL och bett
dem att skicka upp de till
högsta ”chefen” men inget
händer.
Tydligen har SL satt upp
en skylt precis ovanför
Brommaplans tunnelbaneutgång. Men vem tittar där?
Jag har åkt med de blå bussarna i fyra års tid...
Inte förrän man kommer till rätt busskur ser
man att bussen går till
Drottningholm. Då först.
Jag frågade en chaufför hur
många som frågar, bara
han blev tillfrågad cirka tio
gånger varje dag och då kan

man gissa hur många som
letar efter rätt buss och hur
många turer som går till
Mörby station. Det ﬁnns
ingen ordentlig extra information, inga extra skyltar,
typ ”här går bussarna till
Drottningholm” direkt när
man kommer ut. Vi kan ju
bara gissa hur många som
tar bussen, varje dag. Och så
undrar man varför bussen
är sen. Men en lite skylt om
buss 117 till Spånga station,
det har man satt upp...
– Bettina Stewart
Billgren

FN-tal eller fotbollsplaner
Greta Thunbergs tal i FN
häromkvällen var riktat
till världens ledare och
beslutsfattare. Här hemma
på Ekerö är våra beslutsfattare våra politiker och
högre tjänstemän som
tillsammans med Närlunda
vägförening, villaägare,
bostadsföreningar fällt
cirka 250 (tvåhundrafemtio) stora friska träd de
senaste sju till åtta åren

i tätorter som Närlunda,
Ekebyhov och bort mot
Bryggavägen och Älvnäs.
I nio av tio fall handlar det
om jobbiga löv, skugga,
slippa kratta löv och för
den delen aggressiva trädfällarentreprenörer. Dessa
cirka 250 träd (övervägande
del fanns i det offentliga
rummet) motsvarar tre till
fyra fotbollsplaner, för att
inte prata om klimatav-

trycken som nämnda aktörer och individer orsakat
permanent skada på. För att
inte tala om fågellivet som
statistiskt har minskat med
en miljard på 30 år globalt
sett.
Skam att vårt så kallade
miljöparti inte tar ställning
för klimatet och en stor
skam till Ekerö kommun
som på ett bräde, utan
samråd, låter fälla 60 stora

och friska träd med en falsk
förespegling utöver andra
trädfällningar.
Nu ser delar av Ekerövägen ut som en tätortsled
men det är väl dit våra kära
politiker strävar (utan
inblandning av medborgarna tack). Den andra
aktören som hejvilt röjer
allt överallt är vår kära vägförening. Jag som själv har
bott här cirka 20 år undrar

vad som är svårt att förstå?
Vill man inte ha träd så ska
man troligen inte bo eller
arbeta på Ekerö. Återigen,
vad hände med Adam
Reuterskölds ”medborgardialog”? Den försvann lika
snabbt som den kom i en
artikel. Eller som August
Strindberg myntade; ”det
är synd om människorna”.
– Bo i Närlunda
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Repliker till Johan Sundqvist
REPLIK 1

I Mälaröarnas nyheter
den 25/9 läser jag Johan
Sundqvists insändare om
att: ”Ekerös politiker agerar
som trotsiga barn” där han
påstår att vi som är folkvalda
av ekeröborna hellre bygger
badhus än tar ansvar för våra
kärnverksamheter.
Ekeröliberalerna säger nej
till badhus idag just på grund
av att vi måste se till att bygga
nya förskolor och skolor
samt säkerställa att vi har en
god äldreomsorg i framtiden.
Våra barn är vår framtid och
vi måste prioritera dem först.
Likaså ska vi ta väl hand om

REPLIK 2

Johan Sundqvist! Ta reda på
fakta innan du uttalar dig
om hur de olika partierna
agerat i beslutet gällande
byggandet av badhuset.
Öpartiet har hela tiden krävt
att kommuninvånarna ska
ges möjlighet att i en lokal
folkomröstning säga ja eller
nej till byggandet av badhus.
Att då hävda att vi svikit det
vallöftet är en sanning med
modiﬁkation. Du, som vi,
vet mycket väl vilka som styr
i vår kommun, vilket också
innebär en medborgardialog på deras villkor. Hade

våra äldre, de som byggt vårt
samhälle och välfärd och
inte göra som man planerar i
Motala, dra ner på värmen på
äldreboenden.
I kommunstyrelsen
(24/9) bordlade SD sin röst,
vilket i praktiken betyder
att de röstar för ett badhus.
L motsätter sig byggandet
av badhus i dagsläget. Vi
måste prioritera våra barn
och gamla. Vi vill inte höja
kommunalskatten för att
bada inomhus. Vi bor i en
kommun omgivna av friskt
vatten. Inomhusbad ﬁnns
inom cykelavstånd.
Det är bättre att kommunen ser till att våra beﬁntliga

valresultatet gjort att vi inte
hamnat i opposition skulle
självklart en folkomröstning
ha genomförts i denna viktiga fråga. Vi säger också att
de ekonomiska konsekvenserna noga måste redovisas
både på kort och lång sikt
och särskilt badhusets driftkostnader över tid. Vi anser
precis som du och ﬂera att
det är fel tid att bygga detta
badhus nu av ekonomiska
skäl. Vi vill inte att det ska
resultera i att neddragningar
och så kallade ”effektiviseringar” sker inom kommunens kärnverksamheter.
Öpartiet vill inte erbjuda

badplatser idag är rena och
trevliga, till exempel Blå
Lagunen, Lundhagsbadet,
med ﬂera än att vi skuldsätter
oss upp över öronen i ﬂera
decennier.
Dra inte alla politiker över
en kam Johan Sundqvist.
– Eva Sydhoff Henriksen,
2:e vice ordf barn- och
utbildningsnämnden
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I november arrangeras Näringslivsdagen då nya och etablerade företagare,
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶƂƌĞƌ͕ĨƂƌƚƌŽĞŶĚĞǀĂůĚĂŽĐŚŬŽŵŵƵŶĞŶƐƚũćŶƐƚĞŵćŶƚƌćīĂƐΘƵƚďǇƚĞƌ
erfarenheter.sŝƵŵŐĊƐƵŶĚĞƌĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶŵĞĚĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐ͕ƚĂůŽĐŚŵŝŶŐĞů͘
Kvällen avslutas med middag och vi utser Årets Ekeröföretagare 2019.
Näringslivsdagen arrangeras årligen av Näringslivsenheten i Ekerö kommun.

NÄRINGSLIVSDAGEN
13 november på Sånga-Säby
Save the date - det här vill du inte missa!
&ŽƚŽ͗:ŽŚŶWĂƌƟƉŝůůŽǁ

ŚƌŝƐƟŶĂ,ĞĚďĞƌŐ

ǌŝƚĂ^ŚĂƌŝĂƟ

dŚǇƌĂ

dƌćīĂŬĞƌƂƐŶǇĂ
Prisad som Sveriges bästa
ƵŽŶƐŽŵǀĂƌǀĂƌŬĞƌƂ
ŬŽŵŵƵŶĚŝƌĞŬƚƂƌƐŽŵǀŝůů
chef och näringslivets
med spelningar i Nashville
ůǇŌĂŬĞƌƂƐŶćƌŝŶŐƐůŝǀ
ŵćŬƟŐĂƐƚĞŬǀŝŶŶĂ
med bl.a ”Jills veranda”
Ekerös medborgare
överraskande skattehöjningar, neddragningar i
verksamheten eller utförsäljningar! Öpartiet värnar
skattebetalarnas pengar och
den lokala demokratin

Vi börjar
kl 15.30

Pris 350 kr per person
ŶŵćůĂŶƂƉƉŶĂƌϮϯŽŬƚŽďĞƌ
,ĊůůƵƚŬŝŬƉĊŬĞƌƂŬŽŵŵƵŶƐŚĞŵƐŝĚĂ͕
ŝŶǇŚĞƚƐďƌĞǀŽĐŚĂŶŶŽŶƐĞƌ

Varmt välkommen!

– Styrelsen för Öpartiet
genom Stefan Björn

Drottningholms Slott
höstlovstema prinsar och prinsessor

Öppet
dagligen
26 okt–3 nov
10.00–16.00

Familjevisning kl. 10.30 och 12.30
Följ med på en familjevisning där vi pratar om vad prinsar och
prinsessor gör, vad de leker, hur de klär sig, vad de får lära sig i skolan
och hur det är att jobba som prins eller prinsessa.

Pop-up-visningar för barn kl. 11.30 och 13.30
Lyssna till guidens korta, fördjupande nedslag om slottets detaljer.

!
T
E
P
Ö
K
Å
FLYGET P

Flyget på köpet till Hurtigruten när du bokar din
resa hos Grönlandsresor! Erbjudandet gäller
sträckorna Bergen-Kirkenes, Kirkenes-Bergen
eller sträckan t/r för avresa under mars-december
2020. Flyg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn,
Oslo, Trondheim eller Helsingfors.
)|UHUVRPLQWHYLOOÀ\JDHUEMXGHUYLLVWlOOHW
SEK rabatt och ni kan då ordna transport på annat
sätt. Detta gäller på samtliga resor över 5 dygn i
mars-december 2020, till exempel Bergen-Kirkenes, Kirkenes-Bergen eller Trondheim-KirkenesTrondheim. Detta erbjudande kan inte kombineras
PHGÀ\JHWSnN|SHW

Bildjakt utförs på egen hand kl. 10.00–16.00
Gå på egen upptäcktsfärd genom slottets salar! Låna en bildjaktskarta och spana in lejon, leta efter blommor och växter eller upptäck slottets guld.

Kontakta oss för mer info och dagsaktuella priser.
Bokas hos Grönlandsresor senast 4/11 2019!

- Det naturliga valet för resor
till Arktis och Antarktis

Rastaholms Allé 27, 17890 Ekerö
Telefon: 08-556 269 70
E-post: info@gronlandsresor.se
www.gronlandsresor.se
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Önskan om fyra filer redan 1969
MÄLARÖARNA | Redan 1969
diskuteras trafiklösningar
på öarna. I MN i oktober det
året kan man läsa om breddning av väg och en föreslagen gång- och cykeltunnel i
Drottningholm. I samma tidning kan man också läsa om
nyheter på bilmarknanden,
som bland annat säkerhetsbälten i baksätet.
Det är Ekerö kommun som
begärt att en gångtunnel ska
anläggas under väg 800 som
den hette då, idag heter den
Ekerövägen, väg 261. Men
Vägförvaltningen anser att
tunneln skulle bli alldeles för
dyr och dessutom ﬁnner man
svårigheter med att inpassa
en sådan led i miljön. Vägförvaltningen avvisar också Lovö
hembygdsförenings protester
mot att en parallellgata till väg
800 dras genom Drottningholmsparken.
Allt hänger ihop med ett

stort vägprojekt där en ny
Nockebybro ska börja byggas
1970. ”Jämsides igångsättes
förberedelserna för den nya
Drottningholmsbron
och
vägbreddningen på Kärsön.
I samband härmed skall som
bekant Brostugan ﬂyttas till

ett nytt läge. Hösten 1972 skall
alla arbeten vara avslutade.”
En gång- och cykeltunnel
”erfodras” i Drottningholms
samhälle menar Ekerö kommunalnämnd och byggnadsnämnd, detta för att den stora
mängd besökare och den bofasta befolkningen ska kunna
korsa vägen riskfritt.
”Nämnderna hade vidare
hävdat att vägens ombyggnad
borde utsträckas att omfatta
fyra körfält fram till parkeringsplatsen 700 meter väster
om
Drottningholmsbron.”
1969 avvisas förslagen av Vägförvaltningen. I vår ska nu
denna väg bli fyrﬁlig, men det
har tagit 50 år för att få detta
till verklighet.
För den som färdas med bil

på väg 800 för 50 år sedan,
ﬁnns ett erbjudande om att
1970 års Volvo säljs för samma
pris som 69-års modell. Nyhet för den nyare årsmodellen
är spolare och torkare till bakrutan, eluppvärmd bakruta,
ställbara nackskydd fram och
säkerhetsbälten i baksätet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bildtext och illustration från MN 1969: ”Parallellt med den breddade väg 800, (idag väg 261) mellan infartsvägarna till respektive Drottningholms kiosk och slottsteatern, vill Vägförvaltningen anlägga en kort parkeringsgata, vilken även skall betjäna kunderna i Pressbyråns kiosk. Den nya leden är på modellen markerad
med samma mörka nyans som huvudvägen.”

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4
01,44
Nyheter, traﬁkrapport,
väder,
spännande
eller via webben
www.radioviking.se
gäster, tävlingar med ﬁna priser och allt
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga
till kommunens informationschef, vi tar
upp det i programmet. Maila frågan till
radio@malaroarnasnyheter.se

Med Ewa Linnros
och Jocke Jonsson
torsdagar 17-19 på
Radio Viking 101,4
Repris på www.malaroarnasnyheter.se

nyheter

MÄLARÖARNAS

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet ﬁnns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på
”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

Ekerö Taxi
har en egen app!
Ladda ner till din mobil
och boka din resa
direkt i appen!

560 340 00
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Vinterförvaring

FORDON
Bil, båt, husvagn,
husbil, mc
Gör pappa lycklig med en

Norrby Gård
070-811 09 59

Fars dag lunch
på Skytteholm Hotell

Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi fira far
med en härlig lunch på fars dag den 1 november.
Fars dag lunchen serveras kl. 12:30

Förrätt: SOS silltallrik
Varmrätt:Wallenbergare
Pris 325 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.
Boka på:
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se

Nytt enskilt avlopp?




Robust, beprövat och prisvärt
Klarar alla reningskrav
Minimalt underhåll
15 års garanti!
Kostnadsfria hembesök!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en
modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog
med sina uppdragsgivare. Sedan
starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra
företag och vi kan idag räkna
oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige. Vår personal
har tystnadsplikt om våra uppdrag
och behandlar all information med
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara delaktig och engagerad. Vi ser oss som fullservicebyrå
och en komplett ekonomipartner till
våra uppdragsgivare.

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring

Alla typer av enskilda avlopp från marknadsledande
tillverkare.
tillverkare
e.. V
e
Vii h
hjälper
hjälper dig att hitta rätt lösning fö
för just
din fastighett - fr
ffrån
rån planering till driftsättning.
Självklart sköter vi all kontakt med kommunens
miljökontor. Välkommen att höra av dig för mer info!

z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar

Följ oss gärna på sociala medier
och håll utkik efter vår demovagn!

z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

Kenneth 070-897 74 50

svenskavloppsrening.se
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100-årsjubileum Den 19 september firade Drottningholmsskolan

| öarna runt

dubbelt jubileum med tårtkalas, draktillverkning, dans och sång.
Dels fyllde Walldorfpedagogiken 100 år dels hade själva skolan sin
25:e födelsedag.

Cykelvinst Elin Johansson är vinnare av cykeln i årets cykelbingo
som arrangerades av Skå festplats i samarbete med Sigge cykel.
På bilden syns Karin Johansson (t.v.), som tog emot vinsten i Elins
frånvaro och Katarina Frisö, arrangör på Skå festplats.

FOTO: ANDERS KJELLGREN

FOTO: PRIVAT

Ekerökillarna, Anton Holmén och Pontus Lagernäs ingick tillsammans med studiekamraterna Conny Yu och Joakim Svanfeldt,
tog emot Ljungbergsfondens Teknikstipendium på 10 000 kronor
med sin vätgasmotorprototyp.
FOTO: PRIVAT

Konstringens trettionde upplaga lockade många konstbesökare
till de totalt 46 konstnärerna och konsthantverkarna. I Svartsjö
slott fanns tio utställare, en av dessa var adelsöbon Joy Lynn Davis
vars oljemålningar var fyllda med guld- och silverblad. Vännerna
från Adelsö smedja gratulerade.
FOTO: OVE WESTERBERG

Invigningen av konstverket ”Vid Källan” på Söderströmsgårdens

Höstsalong Den 28 september fylldes kvarnen i Kungsberga

innergård ägde rum den 19 september. Konstnären Karin Agélii
var på plats liksom kultur- och fritidsnämndens ordförande
Helena Butén Langlet (M). De boende firade med hembakat och
sång av förskolebarn från Stenhamra.
FOTO: PRIVAT

av konstverk föreställande området runt Kungsberga 1:34 som
planeras att bebyggas. Ölsta café stod för bakverk och byns kör
bjöd på folkmusik.

Gamla Huset
Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt

Butik

Stipendium Det tidigare UF-företaget PulseDesign där de två

FOTO: MOA NILSSON

För
%.7 är

ė%
på ann
at.

Ägna dig åt det du är bäst på.
Låt oss ta hand om reklam,
ŵĂƌŬŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐ͕ƉƌŽĮůĞƌŝŶŐŽĐŚ
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶŵĞĚŽŵǀćƌůĚĞŶ͘
ĞƚƚũćŶĂƌďĊĚĞĚƵŽĐŚǀŝƉĊ͘
Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö
Telefon: 08-560 30121 Gamla Huset Butik
Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

Reklam

byrån
ƌǇŐŐĂǀćŐĞŶϭϮϳ͕ mwreklam.se

på

Ekerö
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Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper
Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål
eller maila på info@besiktningsakuten.se

Foto: Lo Varg

Selma är ett kvinnligt nätverk för företagare på
Ekerö som bor eller driver verksamhet på
Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera,
stödja och motivera medlemmarna i deras
respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att
vara del av ett bra nätverk.
Mer information om oss hittar du på
ôwww.selmanatverk.se.

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

Julbord
på Rastaholms Värdshus

Välkommen
Till

Julbordet

När mörkret lägger sig och julen står
för dörren erbjuder vi ett stort,
vällagat och traditionellt julbord
på hemtrevliga Rastaholms Värdshus.
Du får vistas i en fantastisk miljö med
anor från 1930-talet, rustik och charmig
inredning samt en storslagen utsikt
över Mälaren.

JULBORDSSTART
29/11 fram till jul

Njut av ett traditionellt

Julbord

på Skytteholm Hotell

Pris: Vuxna 525 kr. Barn 7-11 år 295 kr

Ett äkta traditionellt julbord i vår vackra
Herrgård. Börja kvällen i salongen vid brasans
sken med en varm glögg i handen innan ni
förﬂyttar er till herrgårdsmatsalen och vårt
hemlagade julbord. När ni är ”lagom” mätta
så väntar ett dignande gottebord
på er i våra salonger.

Varmt välkomna att boka in ert sällskap.
Vi tar emot både privatpersoner och företag.

Julbord
650 kr per person

Bokningar på info@rastaholm.se
eller på 08-560 230 70

Julbordsweekend
1498 kr för per person

Fredagssittning 17-21
Lördagssittning 17-21
Söndagssittning 16-20

Boka på:
tel: 08-560 236 00
mail: welcome@skytteholm.se
för öppettider och mer information se
www.skytteholm.se
Skytteholm Hotell
ell & Konferens
olm Meeting Selection
är en del av familjen Stockholm
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| mälarökrysset

Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress.
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100
kronor hos Färingsö trä.
Bilden: Ansiktsmålning för barn i samband med Ekerö centrums
höstmarknad.
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Berit Sivander till förra numrets vinst där korsordet hade nedanstående lösning.

LEDIGA KONTORSRUM
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
z

z
z

Kontorsrum c:a 12 m2, möblerade med bl.a höj/sänkbart skrivbord uthyres, gemensam wc,
kök i loungemiljö och tillgång till mötesrum ingår i hyran på 3.900:-/mån*


Frysförråd c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el*

Varmförråd c:a 10m2 uthyres, 1000:-/mån

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER
z

Bryggavägen 110

Bryggavägen 121

Kontorsrum c:a 12 m2, gemensam wc och kök i loungemiljö ingår i hyran på 2.900:-/mån*

*Moms tillkommer på hyror

Kontakta Stefan Stjernberg
på 0705-98 99 75,
stefan.stjernberg@skalfast.se
för mer info

Entreprenör

skalfast.se
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se
Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!
78 på 60: Gunnar Nilsson
Annis Musikcafé:
Anni Stavling

Back to the Sixties:
Janne Widén och Lasse
Lindros
Barockt och Bàrock:
Jüri Jügenthal

Blå timmen:
Lennart Karlsson

CD med egna öron:
Pyret Ericson

Dags för dragspel:
Kjell Nilsson

Upptäck vår
hemsida!
Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Heldagsrock och
Movin´ On: Janne Lyck-

Musik i skymningen:

man och Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Hårdrock: Janne Widén

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Olinder

och Robert Waardhal

Kentas Kårner:

Birgitta och Janne Lyckman

z Bryggor
z Sandstränder

Kenta Hedlööf

Plattfall: Nisse Jakobsson

Kritfabriken:

Plats på scen:

Fredrik Värme

Bo Magnusson

z Muddring

Kryckan på egna ben:

Rockoko: Gunilla Jerlinger

z Sjötransporter

Lars ”Kryckan” Krüger

Skivat och klart:

Kryckans Country:

Kjell Karlsson

z Sjöbodar

Lars ”Kryckan” Krüger

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark

Lennarts Låda:

z Bojstenar

z Båtlyftar
z Vågbrytare

Lennart Lundblad

Strömavbrott:

z Vassrensning

Lättspårat:

Jonas Lundström

Ingemar Eriksson

z Kranlyft

Sång och glädje: Thorleif

och Ulf Nystedt

Lördagsönskningen:

Larsson och Erik Ström

z Borrning

Fredagsdansen: Gunilla

Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

The 70´s: Magnus Haage

Det är måndag
morgon: Janne Andersson
Fredagsmys: Leif Helenius

Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll:
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna:
Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Mer än bara Blues:
Danne Larsson och Arne
Swedin

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt
Bäcklund , Urban Thoms,
Thorleif Larsson, Lars Narin,
Klaus Franken

Torsdagspytt:
P-O Ljungberg

Wallins Praliner:
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

z Vinterförvaring

båt, bil
Vi har de rätta redskapen för alla marina entreprenader. Vi har erfarenhet
av såväl små som stora entreprenader åt kommuner, båtklubbar, privatpersoner och företag. Kontakta oss för mer information!

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
t
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

Se vår prislista: www.malarobegravning.se
Vi gör hembesök för din trygghet.
Ring för tidsbokning 08-560 360 80

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

Med lång tradition
och gedigen
kunskap hjälper
vi er att utforma ett
minnesvärt avsked

www.ignis.se
Sandviksvägen 4
Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF
Rut-avdrag!

VÄLKOMMEN ATT LÄRA DIG
z
z
z
z

Kom till
Leda ditt inre
mindfulness
Hantera tankar och känslor
kurs eller
Förstå och göra medvetna val
relax!
Förbättra ditt immunförsvar
www.smilingmeditation.com

Mindfullness

Elizabeth Löfgren 0761-89 89 69 elissaveta@telia.com

Jord, Sand & Grus

NYFIKEN?

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS

FixarService
ce

www.ekerobudo.com

Vår älskade Mamma
Mormor Farmor
Gammelmormor
och Svärmor

Ingrid Olsson
* 17 maj 1929
har stilla insomnat
Ekerö
den 20 september 2019
EVA och STAFFAN
JAN och BRITT
ANNIKA och BENNETH
TORBJÖRN
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningen äger rum
torsdagen den 17 oktober
kl. 14.00 i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmäl deltagande
till IGNIS/Stockholms Nya
tel.08-643 01 50 alt.
stockholmsnya@ignis.se
senast den 10 oktober.
Tänk gärna på Diabetesfonden
tel. 08-564 821 00

Grattis Denise
Strate på 11-årsdagen den 15/10
från mormor,
morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

Grattis Christoffer
Fredén på 21-årsdagen den 20/10
från mormor,
morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

 DÖDA


• Vanna Rosa Maria Kårfors,
Ekerö, avled den 12 september i en ålder av 70 år.
• Mats Erik Haglund, Ekerö,
avled den 18 september i en
ålder av 61 år.
• Ingrid Margareta Olsson,
Ekerö, avled den 20 september i en ålder av 90 år.

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Rune Weldner!
Älskade pappa,
svärfar, morfar
och gammelmorfar du fattas oss
sedan 13 år. 5/10
skulle du blivit 100
år. Så saknad!
Familjen

• Familjeannonsera
• Max 100 tecken inkl
blanksteg
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se

Maria Forsmark
med dotter vann
vår utlottning av biljetter
till föreställningen
”Babblarna”.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

www.ekerostad.se
070-5601954

BILAR
KÖPES
Allt är intressant
även defekta

Ekerö Re-Arb

0760-062641

| familj

0700-61 73 96

 SÄLJES


Svart resegarderob 200
kr. Svart kabinväska längd
44 cm, höjd 31 cm, bredd
16 cm 75 kr. Tel. 0739-80
05 98.

Odubbade vinterdäck på ny
alu.fälg Nokian HKPL R2.
Använda end en säsong.
Passar Audi A6. 2 800 kr.
Pelle. 070-476 98 60.

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning

 KÖPES


Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.



LÄNGTAR DU
efter förändring?

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se


Med en coach 
går det både
lättare och
snabbare!Vi möts på Ekerö!

0(8Läs mer på: www.me2u.se/coaching

RUT-avdrag
Personlig begravning
Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom
om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.
Välkommen till Fonus!

50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB

Marie Rosmark
Kundrådgivare

Brommaplan 420, Bromma | 08-709 86 50 | fonus.se

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

Handla när det
passar dig!
Samma pris på nätet som i butik
ICA.SE/TAPPSTROM
HANDLA
I VÅR BUTIK ONLINE

Tappström
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Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z



Lustgas och stölder





Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

SOTNING, BESIKTNING,
VENTILATIONSRENSNING
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING, MONTERING
070-878 10 26



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp
z Dränering/grundisolering
z Enskild avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

| larmet går

Niklas Howqvist
070-747 20 03
niklas@howqvist.se



MÄLARÖARNA | Det
har varit en hel del
stölder och inbrott på
Mälaröarna under de
senaste två veckorna.
Huvudförhandlingarna med
anledning av försöket till
människorov som skedde
i Sandudden i juni, har
också ägt rum.
En ungdomstrend som
länge rapporterats om från
andra ändar av landet, tycks
också vara etablerade på Mälaröarna.
– Kommunen ﬂaggar för
att det hittas patroner till
gräddsifoner runt om på
Mälaröarna, berättar Anna
Freij, kommunpolis.
Patronerna kan köpas i
vanliga mataffärer och har
fått ett nytt användningsområde hos ungdomar
som upptäckt att gasen de
innehåller kan erbjuda en
kortvarig berusning. Tron på
att det är samma lustgas som
man får på sjukhus stämmer
dock inte, då sjukhusgasen är
uppblandad med syrgas och
den som ﬁnns i patronerna är
ren lustgas, vilket är mycket
starkare och därför kan påverka hjärnan negativt.
Detta är dock inte allt som

polisen kan berätta om. I
slutet av september skedde
till exempel ett ärekränkningsbrott via internet på
Ekerö.
– Detta är mycket viktigt
att uppmärksamma och
tyvärr ett aktuellt ämne.
Tala med era barn om vad
som händer online och fråga hur de haft det på nätet,
då många blir kränkta i det
tysta. Kanske kan ämnet tas
upp på föräldramöten eller
i elevrådet? Det är viktigt
att det ﬁnns en pågående
dialog om detta, säger Anna
Freij.
Det har också varit mycket
stölder under senaste tiden,
både från tomter, fastigheter
och båtplatser runt om på
Mälaröarna. Runt den tjugonde september stals däck
från ett garage i Stenhamra,
i Färentuna försvann en åkgräsklippare och i Svartsjö

”Tala med era
barn om vad som
händer online och
fråga hur de haft
det på nätet”

en vedklyv och en trädgårdstraktor. Ytterligare tre trädgårdstraktorer och åkgräsklippare stals också från olika
platser vid samma tidpunkt
samt två motorbåtar från
Adelsö, en från Kurön och en
båtvagn från Svartsjö.
Vid månadsskiftet skedde
ytterligare ett antal stölder,
både båtar, båtmotorer, en
moped, en robotgräsklippare och en åkgräsklippare. Dessutom har ett ﬂertal
inbrott i bostäder skett på
Ekerö under perioden.
– Det var också ett inbrott
i en butik i Skå, då en okänd
gärningsman, tillgrep cigaretter och snus, säger Anna
Freij.
Den 26 september mötte
väktare en person i Stenhamra som hade en fjäderbatong. Polisen tillkallades,
personen greps och man
påträffade narkotika på personen.
Det har också varit en hel
del bilrelaterade händelser och brott under senaste veckorna. Kvällarna blir
mörkare och viltolyckorna
ökar i antal.
– Polisen upptäckte dessutom en olovlig körning

på Färentunavägen. En utländsk bilist hade inget körkort och inget id-kort med
sig under färden. Den 28:e
september skedde också ett
tillgrepp av fortskaffningsmedel i Skå och det gjordes
även inbrott i bostaden där
bilnyckeln tillgreps.
kring
ärendet där en person försökte föra bort en tioårig
ﬂicka den 26 juni, ägde rum
i förra veckan och domen
meddelas i mitten eller slutet av november. Den åtalade är en 19-årig Stenhamrabo som dessutom är åtalad
för barnpornograﬁbrott, då
polisen funnit över 40 000
barnpornograﬁska bilder i
hans dator. Han ska nu genomgå en rättspsykiatrisk
undersökning.
– Många känslor kan komma upp i samband med att
ärendet tas upp i domstol.
Tala med varandra och fånga
upp dem som eventuellt
mår dåligt. Det är också viktigt att komma ihåg att det
som hänt är mycket ovanligt, säger Anna Freij.

Huvudförhandlingar

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

ALLSERVICE AB

i säkra händer

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll

Byggmästare I 073-703 06 83 I STENHAMRA
www.polisbygg.se

M
n

Vi har även webbutik med hemleveranser av
spån, planteringsjord, vattenskoterbryggor m.m.

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel


BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

Nu även automat

www.pcakuten.se

Din lokala målare på Mälaröarna

aprapati och rehab.

070-610 93 94
stefan@stromgrens.se

Ont eller stel? Vi hjälper dig!

strömgrens måleri
stromgrensmaleri

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Kontakt 070-753 64 44
Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

Vi har som regel att en
rak regel ska vara rak.
Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

SKAFFA KÖRKORT NU!
BRA FINANSIERING

info@pcakuten.se

¨
ALARVIKENS

z Lastväxlare med kran

Var smart – börja nu!

Ring för rådgivning 08-564 111 25

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade
förare som har oslagbar lokalkännedom och
kör miljövänliga fordon!

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

MOPED - BIL - SLÄP

www.ekesioo.se

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

560 340 00

em ma
På h

p la n fi n n s a l l se r v i c e f ö
r d ig !

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

Träkvista Bilservice AB
O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

Tel: 08-560 243 48

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

DATA

FÄRGHANDEL
FÄRG TAPET
GOLV

Nu har vi hjälpt
till på Ekerö
i över 25 år.
Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

÷*UXQGHU
÷(QVNLOWDYORSS
÷5HQLQJVYHUN
÷,QILOWUDWLRQ
÷0DUNEÃGG
÷,QVWDOODWLRQDY
NRPPXQDOW9$
÷%U\JJRU
÷6MŌWUDQVSRUWHU
÷9DVVNOLSSQLQJ
÷(QWUHSUHQDGHUXWIŌUV
ÃYHQSÆŌDU

GÅ INTE ÖVER ÅN
EFTER VATTEN.

Vi har datorer
och tillbehör
på lager.
Vi kan leverera
hem till Er

Och inte över Nockebybron heller. Vi ﬁnns nära dig och
har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.
Välkommen till LEJA!

0707-139 000
560 402 51

7UR[KDPPDU(QWUHSUHQDG$%
)ÆJHOÃQJHQV*ÆUG6NÆ

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LOKALER

LACKERING

STÄDSERVICE

FÖRRÅD



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






Lackering av
köksluckor
Vi lackar snabbt och
proffsigt! Vi kan hämta/
lev. och dem./mont.
NCS-kulörer för enkelt
kulörval. Vi tar även emot
bord, stolar, skåp, m.m.
30 år i branchen betyder
kvalitet och ansvar.
Vi lackerar också andra
trä- och järnkonstruk-tioner. Ring eller maila
oss för prisförslag.

08-560 244 38
0709-844 200
info@micklack.se
www.micklack.se

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå
08-560 242 43
lillabergagard@gmail.com

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


PLÅTSLAGERI
08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808
info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se
Grundat 1921

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

z Kontorsstäd


z Byggstäd

Följ oss på Facebook
och Instagram!

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

GOLV
Mattläggning
Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Golvslipning
Även altan/trall slipning
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Tunnlandsvägen 3

z
z
z
z

vägbyggen • markplanering •ó¸»È«Á·¸»ÂºÈ·½Ä¿Ä½
avloppsanläggningar • ºÈ×Ä»È¿Ä½•º¿ÁÄ¿Ä½
grönyteskötsel • vinterväghållning

Binärdata AB

Lilla Berga 1, Skå

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16
ekerobilteknik@telia.com

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

EN

www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Service • Däck

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

Färingsö
Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

Vi jobbar både
mot privatpersoner
och företag
Vi har kollektivavtal och är
ISO-certiﬁerade

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န
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Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

Ringvägen 30, Ekerö
5 rok, 132 m² UTGÅNGSPRIS 6 475 000 kr
VISAS Sö 13/10 kl 12:00-12:45, Må 14/10 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1984 TOMT 872 m² EP G
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Marielundsvägen 20, Adelsö
5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 2 895 000 kr
VISAS Ring för visning BYGGÅR 1970 TOMT 1130 m²
EP 80 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Etagevilla med flertalet uteplatser

Korslötsvägen 4, Svartsjö

Möjlighet till egen brygga

3 rok, 60,3 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr
VISAS Ring för visning AVGIFT 3 878 kr/mån
BYGGÅR 1986 EP 121 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Drömläge invid Mälarens strand

Brukskogsvägen 2, Adelsö

Gäststuga/ ateljé

Fantastisk sjöutsikt
Stort renoveringsbehov

6 rok, ca 145 m² UTGÅNGSPRIS 3 800 000 kr VISAS Sö
13/10 kl 15:00-15:45, Må 14/10 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1973 TOMT 1208 m² EP 123 kWh/kvm/år
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

Mycket fräscht parhus
Ljust inredd vind med stora fönster
Underbar tomt med altan/ soldäck

Smakfullt renoverat enplanshus
Garage med carport
Friliggande bastuhus

Koll på läget sedan 1937

Clas horns väg 7 b, 4 trappor, Ekerö
3 rok, ca 73 m² UTGÅNGSPRIS 3 695 000 kr AVGIFT 4
366 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 13/10 kl 13:30-14:15, Må
14/10 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2017-2018 EP 29
kWh/m²/år MÄKLARE Sophia Åkerman, 0707-60 46 63

Kvarngränd 10, Färentuna
5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 5 375 000 kr VISAS Sö
13/10 kl 14:00-14:45, Må 14/10 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 2008 TOMT 1989 m² EP 150 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Med himmelen som granne!

Brittgårdsvägen 36, Ekerö

Stilrena materiaval

2 rok, ca 60 m² UTGÅNGSPRIS 2 395 000 kr
AVGIFT 4 213 kr/mån VISAS Sö 13/10 kl 13:15-14:00,
Må 14/10 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1986 EP 215
kWh/m²/år MÄKLARE Jenny Näslund, 0708-26 83 00

Modern villa med lantlig charm

Korslötsvägen 7, Svartsjö

Hörnlägenhet högst upp

Ogenerat läge längst in på vägen
Styckningsbart enligt detaljplan

2 rok, ca 60,3 m² UTGÅNGSPRIS 2 475 000 kr
AVGIFT 3 878 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1986 EP 57 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69
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Enplanshus med inrett loft
Två härliga uteplatser
Garage ingår

Idyllisk trädgård
Underbart isolerat uterum
Trivsamt kök från 2018

Koll på läget sedan 1937

Skogbyvägen 27, Skå
4 rok, 139 + 50 m² UTGÅNGSPRIS 12 500 000 kr
VISAS Sö 13/10 kl 10:30-11:15, Ti 15/10 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1922 TOMT 6519 m² EP 43 kWh/
kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TEL 0707-60 46 63

Ekuddsvägen 32B, Ekerö
4 rok, ca 103,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 475 000 kr
VISAS Ring för visning AVGIFT 4 991 kr/mån BYGGÅR
1985/1986 EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Nyrenoverat & tillbyggt

Norrängsvägen 6, Adelsö

Trivsamt enplanshus

Låga driftskostnader

3 rok, ca 88 m² UTGÅNGSPRIS 2 900 000 kr
VISAS Sö 13/10 kl 16:15-17:00, Må 14/10 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 2001 TOMT 1358 m² EP Beställd
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Sol från morgon till kväll

Klippans väg 72, Svartsjö

Nybyggt hus vid vattnet

Två moderna badrum

5 rok, ca 81 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 4 975 000 kr
BYGGÅR 2019 MÄKLARE Martin Larsson
TELEFON 0708-30 01 61

Underbar sjöutsikt

Sekelskiftsdröm i modern tappning!

Ljust & smakfullt

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

Garage och gästhus
Angränsande skog

Del i brygga med båtplats

